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SSTUDIULTUDIUL 1 1

IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOLIMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL
ŞI STATELE GRECEŞTI SUCCESOARE ALE IMPERIULUI BIZANTIN (1204-1261)ŞI STATELE GRECEŞTI SUCCESOARE ALE IMPERIULUI BIZANTIN (1204-1261)

1. DEZMEMBRAREA IMPERIULUI BIZANTIN:1. DEZMEMBRAREA IMPERIULUI BIZANTIN:

1. 1. 1. NOUA CONFIGURAŢIE A STATELOR ORIENTALE:1. NOUA CONFIGURAŢIE A STATELOR ORIENTALE:
-  -  cucerirea  Constantinopolului  de  către  cruciaţi  a  avut  ca  o  cucerirea  Constantinopolului  de  către  cruciaţi  a  avut  ca  o  primă  şiprimă  şi  
importantă urmare schimbarea profundă a lumii orientale în ceea ceimportantă urmare schimbarea profundă a lumii orientale în ceea ce  
priveşte configuraţia statelor şi a formaţiunilor statalepriveşte configuraţia statelor şi a formaţiunilor statale..
- pe ruinele Imperiului s-au născut o - pe ruinele Imperiului s-au născut o multitudine de multitudine de SENIORIISENIORII  FEUDALEFEUDALE  LATINELATINE. . 

1.1. 2. IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL: 2. IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL:
- astfel,  - astfel,  un un IIMPERIUMPERIU  LATINLATIN s-a constituit la  s-a constituit la CCONSTANTINOPOLONSTANTINOPOL  unde unde BBALDOUINALDOUIN,  ,  CONTECONTE  
DEDE F FLANDRALANDRA, a fost ales suveran de către baronii cruciadei, a fost ales suveran de către baronii cruciadei. . 

1.1. 3. REGATUL TESALONICULUI: 3. REGATUL TESALONICULUI:
-  apoi,  -  apoi,  un  un  REGATREGAT  ALAL T TESALONICULUIESALONICULUI,  vasal,  teoretic,  împăratului  de,  vasal,  teoretic,  împăratului  de  
Constantinopol, s-a constituit în favoarea lui Constantinopol, s-a constituit în favoarea lui BBONIFACIUONIFACIU  DEDE M MONTFERRATONTFERRAT. . 

1.1. 4. ALTE DUCATE:  4. ALTE DUCATE: NICEEA, PHILIPPOPOLIS, DIDYMOTICANICEEA, PHILIPPOPOLIS, DIDYMOTICA  ŞIŞI  ADRAMYTTIONADRAMYTTION::
-  totodată,  mai  existau  -  totodată,  mai  existau  DUCIDUCI titulari  la   titulari  la  NNICEEAICEEA şi   şi  PPHILIPPOPOLISHILIPPOPOLIS,  ,  SENIORISENIORI  DEDE  
DDIDYMOTICAIDYMOTICA şi de  şi de AADRAMYTTIONDRAMYTTION..

1.1. 5. ALTE STATE LATINE:  5. ALTE STATE LATINE: BODONITZA, NEGROPONTE, ATENABODONITZA, NEGROPONTE, ATENA  ŞI ŞI ACHAIAACHAIA::
- câteva săptămâni mai târziu, cavalcada victorioasă care l-a dus pe - câteva săptămâni mai târziu, cavalcada victorioasă care l-a dus pe BBONIFACIUONIFACIU  
DEDE M MONTFERRATONTFERRAT până la   până la  AATENATENA  şi  şi  CCORINTORINT, a avut ca rezultat  , a avut ca rezultat  întemeierea altorîntemeierea altor  
state latinestate latine, precum:, precum:

- - MARCHIZATULMARCHIZATUL  DEDE B BODONITZAODONITZA;;
- - SENIORIASENIORIA  DEDE N NEGROPONTEEGROPONTE;;
- - DUCATULDUCATUL  DEDE A ATENATENA::

- guvernat de - guvernat de familia burgundă familia burgundă LLAA R ROCHEOCHE;;
- - PRINCIPATULPRINCIPATUL  DEDE A ACHAIACHAIA  SAUSAU    MMOREEAOREEA::

- cucerit de  - cucerit de  GGEOFFROYEOFFROY  DEDE V VILLEHARDOUINILLEHARDOUIN  şişi G GUILLAUMEUILLAUME  dede C CHAMPLITTEHAMPLITTE  DINDIN  
CCHAMPAGNEHAMPAGNE, fiind  , fiind  statul creat de cruciada din 1204 care va durastatul creat de cruciada din 1204 care va dura  
cel mai multcel mai mult;;

1.1. 6. TERITORIILE OCUPATE DE STATUL VENEŢIAN: 6. TERITORIILE OCUPATE DE STATUL VENEŢIAN:
- pe de altă parte, - pe de altă parte, VVENEŢIAENEŢIA a ocupat a ocupat::

 -  - DDURAZZOURAZZO, pe coasta Epirului, pe coasta Epirului;;
- - MMODONODON şi  şi CCORONORON în Peloponez în Peloponez;;
- - CCRETARETA şi  şi EEUBEEAUBEEA;;
- - GGALLIPOLIALLIPOLI, R, RODOSTOODOSTO, H, HERACLEEAERACLEEA;;
- - un vast cartier din Constantinopol;un vast cartier din Constantinopol;
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- Veneţia - Veneţia şi-a obligat patricienii să se instaleze în insulele arhipelaguluişi-a obligat patricienii să se instaleze în insulele arhipelagului  
unde au fost fondateunde au fost fondate::

- - DUCATULDUCATUL  DEDE N NAXOSAXOS;;
- - MARELEMARELE  DUCATDUCAT  DEDE L LEMNOSEMNOS;;
- - SENIORIASENIORIA  DEDE S SANTORINANTORIN;;

- stăpână peste acest vast imperiu colonial,  - stăpână peste acest vast imperiu colonial,  Republica veneţiană putea înRepublica veneţiană putea în  
mod legitim să-şi lase dogele să se intitulezemod legitim să-şi lase dogele să se intituleze,  e drept cam excentric:,  e drept cam excentric:  
„„senior peste un sfert şi jumătate din imperiul grecsenior peste un sfert şi jumătate din imperiul grec”, peste ”, peste 5/8 din teritoriul5/8 din teritoriul  
săusău..

1.1. 7. APARIŢIA A NUMEROASE STATE GRECEŞTI: 7. APARIŢIA A NUMEROASE STATE GRECEŞTI:
- prăbuşirea Imperiului bizantin a determinat şi  - prăbuşirea Imperiului bizantin a determinat şi  naşterea unei multitudininaşterea unei multitudini  
de state greceştide state greceşti. . 

OO IMPERIUL DE TRAPEZUNT:IMPERIUL DE TRAPEZUNT:

-  la  -  la  TTRAPEZUNTRAPEZUNT,  doi  principi,  ,  doi  principi,  AALEXIOSLEXIOS  ŞIŞI D DAVIDAVID,  descendenţi  ai  familiei,  descendenţi  ai  familiei  
Comnenilor, au pus bazele unui imperiu care ocupa întregul litoral alComnenilor, au pus bazele unui imperiu care ocupa întregul litoral al  
Mării Negre, de la Heracleea până în Caucaz şi care va dura până laMării Negre, de la Heracleea până în Caucaz şi care va dura până la  
mijlocul secolului al XV-lea (1461)mijlocul secolului al XV-lea (1461). . 

o DESPOTATUL DE EPIR:DESPOTATUL DE EPIR:

- în - în EEPIRPIR, un bastard din familia Anghelilor, , un bastard din familia Anghelilor, MMICHELANGELOICHELANGELO C COMNENULOMNENUL, a creat, a creat  
un despotat care se întindea de la Naupactos până la Durazzoun despotat care se întindea de la Naupactos până la Durazzo. . 

OO IMPERIUL GREC DE NICEEA:IMPERIUL GREC DE NICEEA:

-  la  -  la  NNICEEAICEEA,  ginerele lui  Alexion al  III-lea Anghelos,  ,  ginerele lui  Alexion al  III-lea Anghelos,  TTHEODORHEODOR L LASCARISASCARIS,  a,  a  
adunat în jurul său tot ce a rămas din aristocraţia constantinopolitanăadunat în jurul său tot ce a rămas din aristocraţia constantinopolitană  
şi din înaltul cler bizantin şi, în 1208, s-a încoronat solemnşi din înaltul cler bizantin şi, în 1208, s-a încoronat solemn „ „împărat alîmpărat al   
romanilorromanilor”. ”. 
- oameni ambiţionşi, precum:- oameni ambiţionşi, precum:

- - GGABALASABALAS  în Rhodosîn Rhodos;;
- - MMANKAPHAANKAPHAs la Philadelphias la Philadelphia;;
- - LLEONEON S SGUROSGUROS în Argos şi Corint în Argos şi Corint, , 

şi-au constituit şi-au constituit alte seniorii din resturile Imperiuluialte seniorii din resturile Imperiului. . 
- se părea că acesta era sfârşitul Bizanţului.- se părea că acesta era sfârşitul Bizanţului.

1.1. 8. SEMNIFICAŢIA APARIŢIEI NOILOR STATE: 8. SEMNIFICAŢIA APARIŢIEI NOILOR STATE:
- între aceste organisme noi care s-au născut în viaţa politică,  - între aceste organisme noi care s-au născut în viaţa politică,  existau mariexistau mari  
diferenţediferenţe. . 
-  -  Imperiul latinImperiul latin,  cu toate calităţile reale ale primilor doi suverani ai săi,  ,  cu toate calităţile reale ale primilor doi suverani ai săi,  aa  
supravieţuit  cu  mare  greutate  jumătate  de  secol  (1204-1261),  darsupravieţuit  cu  mare  greutate  jumătate  de  secol  (1204-1261),  dar  
slăbiciunea sa originară l-a făcut, inevitabil, efemerslăbiciunea sa originară l-a făcut, inevitabil, efemer. . 
- - între greci, dimpotrivă, victoria străinilor a redeşteptat patriotismulîntre greci, dimpotrivă, victoria străinilor a redeşteptat patriotismul  
şi conştiinţa naţionalităţii bizantineşi conştiinţa naţionalităţii bizantine. . 
-  toţi  aceşti  conducători,  în  jurul  cărora  s-au  regrupat  toate  forţele  lumii-  toţi  aceşti  conducători,  în  jurul  cărora  s-au  regrupat  toate  forţele  lumii  
greceşti,  aveau  o  singură  ambiţie:  să  recucerească  Constantinopolul  de  lagreceşti,  aveau  o  singură  ambiţie:  să  recucerească  Constantinopolul  de  la  
latinii detestaţi. latinii detestaţi. 
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- nu mai rămânea decât a se vedea care din cele două imperii greceşti rivale,- nu mai rămânea decât a se vedea care din cele două imperii greceşti rivale,  
cel de Niceea sau cel de Epir, va reuşi s-o facă.cel de Niceea sau cel de Epir, va reuşi s-o facă.

2. IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL:2. IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL:

2. 2. 1. LIPSA DE AUTORITATE ÎN IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL  :1. LIPSA DE AUTORITATE ÎN IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL  :
- pentru ca opera născută din cruciada a patra să aibă şanse de supravieţuire,- pentru ca opera născută din cruciada a patra să aibă şanse de supravieţuire,  
trebuia  ca  noul  Imperiu  să  aibă  o  conducere  fermă,  o  organizaretrebuia  ca  noul  Imperiu  să  aibă  o  conducere  fermă,  o  organizare  
puternic centralizatăputernic centralizată. . 
- ori,  - ori,  în statul pur feudal pe care latinii l-au fondat, împăratul nu eraîn statul pur feudal pe care latinii l-au fondat, împăratul nu era  
decât primul dintre baronidecât primul dintre baroni. . 
- - autoritateaautoritatea sa, teritorial foarte restrânsă, este  sa, teritorial foarte restrânsă, este aproape nulă din punct deaproape nulă din punct de  
vedere politicvedere politic..
-  -  BaldouinBaldouin însuşi,  în  preziua  urcării  sale  pe  tron,   însuşi,  în  preziua  urcării  sale  pe  tron,  a trebuit  să lupte cua trebuit  să lupte cu  
nesupusul său vasal, regele Tesaloniculuinesupusul său vasal, regele Tesalonicului, şi chiar dacă a reuşit să-l aducă, şi chiar dacă a reuşit să-l aducă  
sub ascultare, niciodată înţelegerea dintre ei n-a fost durabilă.sub ascultare, niciodată înţelegerea dintre ei n-a fost durabilă.
-  -  Henric IHenric I (Henri d’Angre), fratele şi succesorul lui Baldouin între anii 1205- (Henri d’Angre), fratele şi succesorul lui Baldouin între anii 1205-
1216, 1216, s-a lovit de aceleaşi dificultăţis-a lovit de aceleaşi dificultăţi. . 
-  el  -  el  a  reuşit  cu  ajutorul  abilităţii  sale  să-şi  impună  autoritatea  laa  reuşit  cu  ajutorul  abilităţii  sale  să-şi  impună  autoritatea  la  
TesalonicTesalonic (1209) şi a se face recunoscut ca suveran.  (1209) şi a se face recunoscut ca suveran. 
-  totuşi,  -  totuşi,  feudalii  greci,  ducele de Atena şi  principele de Ahaia,  n-aufeudalii  greci,  ducele de Atena şi  principele de Ahaia,  n-au  
manifestat nici o atenţie faţă de problemele Imperiului şi au devenitmanifestat nici o atenţie faţă de problemele Imperiului şi au devenit  
aproape independenţiaproape independenţi..
- Imperiul latin nu putea aştepta decât puţine lucruri bune de la veneţieni, prea- Imperiul latin nu putea aştepta decât puţine lucruri bune de la veneţieni, prea  
temători  faţă  de  încălcarea  propriilor  privilegii  şi  preocupaţi  în  mod  egoisttemători  faţă  de  încălcarea  propriilor  privilegii  şi  preocupaţi  în  mod  egoist  
numai de propriile lor interese. numai de propriile lor interese. 
- cu grecii învinşi, o înţelegere era imposibilă. - cu grecii învinşi, o înţelegere era imposibilă. 

2. 2. 2. PERICOLUL VLAHO-BULGAR. ACŢIUNILE LUI IONIŢĂ CALOIAN:2. PERICOLUL VLAHO-BULGAR. ACŢIUNILE LUI IONIŢĂ CALOIAN:
-  cu toate eforturile pe care le-au făcut câţiva suverani latini,  Montferrat la- cu toate eforturile pe care le-au făcut câţiva suverani latini,  Montferrat la  
Tesalonic,  Villehardouinii  în Ahaia,  pentru a atenua ura şi  a face să se uiteTesalonic,  Villehardouinii  în Ahaia,  pentru a atenua ura şi  a face să se uite  
brutalităţile cuceririi, brutalităţile cuceririi, poporul grec, în general, a rămas ostil străinilor şipoporul grec, în general, a rămas ostil străinilor şi  
aştepta cu nerăbdare eliberatorul să vină din Epir sau din Niceeaaştepta cu nerăbdare eliberatorul să vină din Epir sau din Niceea..
-  în  sfârşit,  -  în  sfârşit,  pericolului  grec sigur, i  se adăuga pericolul vlaho-bulgarpericolului  grec sigur, i  se adăuga pericolul vlaho-bulgar  
posibilposibil. . 
- - latinii au comis greşeala de a refuza alianţa oferită de Ioniţă Caloianlatinii au comis greşeala de a refuza alianţa oferită de Ioniţă Caloian  
şi, în loc să beneficieze de un ajutor pe care l-ar fi putut obţine de laşi, în loc să beneficieze de un ajutor pe care l-ar fi putut obţine de la  
vlaho-bulgari  pentru  a  lupta  împotriva  bizantinilor,  au  făcut  din  eivlaho-bulgari  pentru  a  lupta  împotriva  bizantinilor,  au  făcut  din  ei  
inamici ireconciliabiliinamici ireconciliabili. . 
-  -  vlaho-bulgarii  s-au  aliat  cu  suveranii  greci  de  Niceea  împotrivavlaho-bulgarii  s-au  aliat  cu  suveranii  greci  de  Niceea  împotriva  
latinilorlatinilor..
- în primele momente ale derutei ce a urmat cuceririi Constantinopolului, se- în primele momente ale derutei ce a urmat cuceririi Constantinopolului, se  
părea că latinii au triumfat peste tot. părea că latinii au triumfat peste tot. 
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- Tessalia, Grecia centrală, Peloponezul, au fost cucerite în câteva săptămâni- Tessalia, Grecia centrală, Peloponezul, au fost cucerite în câteva săptămâni  
fără ca ei să întâmpine o rezistenţă serioasă. fără ca ei să întâmpine o rezistenţă serioasă. 
- în Asia Mică, Henri d’Angre a învins pe greci la Poimamenon, în Bithinia şi- în Asia Mică, Henri d’Angre a învins pe greci la Poimamenon, în Bithinia şi  
puterea lui Teodor Lascaris, care n-a mai rămas decât în Brusa şi părea că aputerea lui Teodor Lascaris, care n-a mai rămas decât în Brusa şi părea că a  
eşuat, a fost salvată de invazia bulgară în Tracia.eşuat, a fost salvată de invazia bulgară în Tracia.
-  -  Ioniţă a atacat Imperiul latin înconjurat din toate părţile de greciiIoniţă a atacat Imperiul latin înconjurat din toate părţile de grecii  
revoltaţirevoltaţi. . 
-  îndrăzneţ,  dar  cu  trupe  slabe,  împăratul  -  îndrăzneţ,  dar  cu  trupe  slabe,  împăratul  BBALDOUINALDOUIN I   I  şi  şi  DOGELEDOGELE D DANDOLOANDOLO s-au s-au  
aruncat asupra duşmanului.aruncat asupra duşmanului.
-  -  armatele  latine  au  suferit  o  gravă  înfrângere  pe  câmpia  de  laarmatele  latine  au  suferit  o  gravă  înfrângere  pe  câmpia  de  la  
AADRIANOPOLDRIANOPOL (1205), unde Baldouin I a căzut în luptă. (1205), unde Baldouin I a căzut în luptă.  
- timp de doi ani, - timp de doi ani, Ioniţă şi-a purtat armatele devastatoare prin întreagaIoniţă şi-a purtat armatele devastatoare prin întreaga  
Macedonie, avid de a răzbuna ceea ce Macedonie, avid de a răzbuna ceea ce VVASILEASILE  ALAL II- II-LEALEA făcuse bulgarilor, făcuse bulgarilor,  
numindu-se,  în  opoziţie  cu  numindu-se,  în  opoziţie  cu  Bulgaroctonul,  Bulgaroctonul,  RROMAIOCTONULOMAIOCTONUL,  adică,  adică  
„omorâtorul de romani”. „omorâtorul de romani”. 
-  el  -  el  a asediat Tesalonicula asediat Tesalonicul dar,  din fericire pentru latini,  a murit,  probabil dar,  din fericire pentru latini,  a murit,  probabil  
asasinat (1207).asasinat (1207).
-  -  TTEODOREODOR L LASCARISASCARIS a profitat de această situaţie pentru a-şi restabili şi a profitat de această situaţie pentru a-şi restabili şi  
consolida putereaconsolida puterea. . 
-  în timpul  domniei  lui  Henric I,  cel  mai destoinic suveran pe care l-a avut-  în timpul  domniei  lui  Henric I,  cel  mai destoinic suveran pe care l-a avut  
Imperiul latin de Constantinopol, se mai credea că statul întemeiat de cruciadăImperiul latin de Constantinopol, se mai credea că statul întemeiat de cruciadă  
îşi va asigura supravieţuirea. îşi va asigura supravieţuirea. 

2. 2. 3. POLITICA RESTAURATOARE A LUI HENRIC I:3. POLITICA RESTAURATOARE A LUI HENRIC I:
-  -  Henric,  după  moartea  lui  Ioniţă,  a  încheiat  Henric,  după  moartea  lui  Ioniţă,  a  încheiat  PACEPACE  CUCU  VLAHOVLAHO--BULGARIIBULGARII,,  
îndepărtând astfel de Imperiu o mare ameninţareîndepărtând astfel de Imperiu o mare ameninţare. . 
-  el  -  el  a  izbutit  să  restabilească  unitatea  între  latini  şi  să  impunăa  izbutit  să  restabilească  unitatea  între  latini  şi  să  impună  
autoritatea  imperială  marilor  săi  vasali,  a  reuşit  să  dobândeascăautoritatea  imperială  marilor  săi  vasali,  a  reuşit  să  dobândească  
supunerea şi chiar relativa simpatie a unei părţi a supuşilor săi grecisupunerea şi chiar relativa simpatie a unei părţi a supuşilor săi greci. . 
-  în  acelaşi  timp,  -  în  acelaşi  timp,  a  reluat,  cu  ajutorul  Comnenilor  de  la  Trapezunt,a  reluat,  cu  ajutorul  Comnenilor  de  la  Trapezunt,  
ofensiva în Asia Micăofensiva în Asia Mică. . 
-  -  o  primă  expediţie,  în  1206,  îi  asigură  stăpânirea  asupra  uneio  primă  expediţie,  în  1206,  îi  asigură  stăpânirea  asupra  unei  
jumătăţi din Bithiniajumătăţi din Bithinia. . 
-  -  în  1212 a  învins  pe  Teodor  Lascaris  la  Iuparcos,  obligându-l  să-iîn  1212 a  învins  pe  Teodor  Lascaris  la  Iuparcos,  obligându-l  să-i  
cedeze o parte din Mysia şi Bithiniacedeze o parte din Mysia şi Bithinia..

3. SITUAŢIA BISERICII ORTODOXE ŞI A CREDINCIOŞILOR EI ÎN IMPERIUL LATIN DE3. SITUAŢIA BISERICII ORTODOXE ŞI A CREDINCIOŞILOR EI ÎN IMPERIUL LATIN DE  
CONSTANTINOPOL:CONSTANTINOPOL:

3. 3. 1. ALEGEREA NOULUI PATRIARH DE CONSTANTINOPOL:1. ALEGEREA NOULUI PATRIARH DE CONSTANTINOPOL:
--  căderea capitalei Imperiului bizantin în mâna latinilor nu prevestea nimic buncăderea capitalei Imperiului bizantin în mâna latinilor nu prevestea nimic bun  
cu privire la situaţia Bisericii Ortodoxe. cu privire la situaţia Bisericii Ortodoxe. 
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-  perspectivele  clerului  grec  s-au  complicat  când,  -  perspectivele  clerului  grec  s-au  complicat  când,  în  1206,  a  muritîn  1206,  a  murit  
patriarhul  patriarhul  IIOANOAN  ALAL X- X-LEALEA C CAMATEROSAMATEROS,  care se refugiase în Bulgaria după, care se refugiase în Bulgaria după  
căderea Constantinopoluluicăderea Constantinopolului. . 
- cu încuviinţarea împăratului,  - cu încuviinţarea împăratului,  clerul grec s-a adresat lui Inocenţiu al III-clerul grec s-a adresat lui Inocenţiu al III-
lea cerându-i permisiunea de a-şi alege un nou patriarhlea cerându-i permisiunea de a-şi alege un nou patriarh. . 
-  Henric  le-a  permis  să-şi  aleagă întîistătătorul  -  Henric  le-a  permis  să-şi  aleagă întîistătătorul  cu condiţia ca acesta săcu condiţia ca acesta să  
recunoască supremaţia papeirecunoască supremaţia papei..
- însă, - însă, grecii au refuzat această condiţie, în această funcţie fiind numitgrecii au refuzat această condiţie, în această funcţie fiind numit  
veneţianul veneţianul TTHOMASHOMAS M MOROSINIOROSINI..
-  crearea  la  Constantinopol  a  unei  patriarhii  latine  menite  să  înlocuiască-  crearea  la  Constantinopol  a  unei  patriarhii  latine  menite  să  înlocuiască  
Patriarhia ortodoxă reprezenta în mod tipic Patriarhia ortodoxă reprezenta în mod tipic comportamentul unui regim decomportamentul unui regim de  
ocupaţieocupaţie. . 
- implantat în mod artificial, ea a fost lipsită de la bun început de legitimitate şi- implantat în mod artificial, ea a fost lipsită de la bun început de legitimitate şi  
de sprijin popular.de sprijin popular.
- acest episcopat nu avea nici un fel de viabilitate pentru că autoritatea sa- acest episcopat nu avea nici un fel de viabilitate pentru că autoritatea sa  
spirituală n-a fost niciodată acceptată de credincioşii locali.spirituală n-a fost niciodată acceptată de credincioşii locali.

3. 3. 2. ATITUDINEA BISERICII ROMANE ÎN TIMPUL OCUPAŢIEI. ABUZURILE NOULUI CLER:2. ATITUDINEA BISERICII ROMANE ÎN TIMPUL OCUPAŢIEI. ABUZURILE NOULUI CLER:
o SITUAŢIA JURISDICŢIEI ŞI DREPTURILOR PAPALE:SITUAŢIA JURISDICŢIEI ŞI DREPTURILOR PAPALE:

- în perioada stăpânirii latine, - în perioada stăpânirii latine, Biserica romanăBiserica romană, departe de a face concesii, , departe de a face concesii, n-n-
a  manifestat  decât  o  dorinţă  deschisă  pentru  puterea  în  planula  manifestat  decât  o  dorinţă  deschisă  pentru  puterea  în  planul  
jurisdicţiei religioasejurisdicţiei religioase. . 
- grecii au constatat astfel în mod direct ceea ce au presupus de secole: că - grecii au constatat astfel în mod direct ceea ce au presupus de secole: că înîn  
spatele  unor  argumente  teologice  se  aflau  marile  ambiţii  despatele  unor  argumente  teologice  se  aflau  marile  ambiţii  de  
hegemonie ale papalităţii care voia să impună întregii lumi creştinehegemonie ale papalităţii care voia să impună întregii lumi creştine  
propria voinţă politică şi concepţia sa în domeniul administraţieipropria voinţă politică şi concepţia sa în domeniul administraţiei. . 
- dar politica inflexibilă a Bisericii romane în teritoriile cucerite a anulat toate- dar politica inflexibilă a Bisericii romane în teritoriile cucerite a anulat toate  
încercările acesteia de a prinde rădăcini.încercările acesteia de a prinde rădăcini.
- la începuturile Imperiului latin, - la începuturile Imperiului latin, situaţia papei a fost foarte delicatăsituaţia papei a fost foarte delicată. . 
- având în vedere înţelegerea dintre cruciaţi şi Veneţia,  - având în vedere înţelegerea dintre cruciaţi şi Veneţia,  dacă împăratul eradacă împăratul era  
ales  dintre  francezi,  patriarhul  latin  trebuia  să  provină  din  rândulales  dintre  francezi,  patriarhul  latin  trebuia  să  provină  din  rândul  
clerului veneţianclerului veneţian. . 
- - interesele curţii papale au fost neglijate în convenţieinteresele curţii papale au fost neglijate în convenţie. . 
- nu s-a pomenit nimic nici de participarea papei la alegerea patriarhului, nici- nu s-a pomenit nimic nici de participarea papei la alegerea patriarhului, nici  
de veniturile ce trebuiau să revină papei. de veniturile ce trebuiau să revină papei. 
-  când  clerul  de  la  biserica  Sfânta  Sofia,  compus  din  veneţieni,  a  ales  ca-  când  clerul  de  la  biserica  Sfânta  Sofia,  compus  din  veneţieni,  a  ales  ca  
patriarh  un  veneţian,  cu  toate  că  papa  a  considerat  alegerea  sa  fiindpatriarh  un  veneţian,  cu  toate  că  papa  a  considerat  alegerea  sa  fiind  
necanonică, a fost obligat, în cele din urmă, să cedeze şi să confirme alegereanecanonică, a fost obligat, în cele din urmă, să cedeze şi să confirme alegerea  
lui „din proprie iniţiativă”.lui „din proprie iniţiativă”.

OO ATITUDINEA ROMEI FAŢĂ DE CLERUL GREC:ATITUDINEA ROMEI FAŢĂ DE CLERUL GREC:

- - atitudinea Romei faţă de clerul grec a fost una ambiguăatitudinea Romei faţă de clerul grec a fost una ambiguă. . 
-  se ştie că  -  se ştie că  cea mai mare parte a episcopilor greci şi a preoţilor aucea mai mare parte a episcopilor greci şi a preoţilor au  
rămas în fruntea credincioşilorrămas în fruntea credincioşilor..
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-  -  papalitatea a acceptat să se numească greci în fruntea eparhiilorpapalitatea a acceptat să se numească greci în fruntea eparhiilor  
unde  majoritatea  populaţiei  aparţinea  acestui  rit  şi  să  foloseascăunde  majoritatea  populaţiei  aparţinea  acestui  rit  şi  să  folosească  
pâinea dospită în săvârşirea Sfintei Euharistiipâinea dospită în săvârşirea Sfintei Euharistii. . 
- în acelaşi timp însă, - în acelaşi timp însă, legaţi papali au sosit în Peninsula Balcanică şi înlegaţi papali au sosit în Peninsula Balcanică şi în  
Asia Mică încercând să determine clerul grec să adere la unireAsia Mică încercând să determine clerul grec să adere la unire..

OO SINODUL DE LA LATERAN DIN 1215:SINODUL DE LA LATERAN DIN 1215:

-  la sfârşitul  pontificatului  său,  -  la sfârşitul  pontificatului  său,  Inocenţiu al III-lea a obţinut victoria peInocenţiu al III-lea a obţinut victoria pe  
care şi-au dorit-o toţi antecesorii  săi:  care şi-au dorit-o toţi antecesorii  săi:  SINODULSINODUL  DEDE  LALA L LATERANATERAN,  din 1215,, din 1215,  
proclamat de Biserica Apuseană ca ecumenic, l-a recunoscut pe papăproclamat de Biserica Apuseană ca ecumenic, l-a recunoscut pe papă  
drept  conducător  suprem al  Bisericii  Răsăritene  şi  i-a  declarat  pedrept  conducător  suprem al  Bisericii  Răsăritene  şi  i-a  declarat  pe  
patriarhii latini din Orient (de Constantinopol, Ierusalim şi Antiohia)patriarhii latini din Orient (de Constantinopol, Ierusalim şi Antiohia)  
ca dependenţi ierarhic de Romaca dependenţi ierarhic de Roma..
- dar - dar aparenta subordonare a Bisericii Răsăritene era una parţialăaparenta subordonare a Bisericii Răsăritene era una parţială. . 
- pentru a fi completă  - pentru a fi completă  ar fi fost necesară uniunea religioasăar fi fost necesară uniunea religioasă, supunerea, supunerea  
spirituală a întregii populaţii ortodoxe din această partea lumii. spirituală a întregii populaţii ortodoxe din această partea lumii. 
- dar - dar acest lucru nu a putut fi obţinut nici de Inocenţiu al III-lea şi niciacest lucru nu a putut fi obţinut nici de Inocenţiu al III-lea şi nici  
de urmaşii săide urmaşii săi..
- nici în raporturile cu supuşii, noii stăpâni nu au ajuns la rezultatele pe care- nici în raporturile cu supuşii, noii stăpâni nu au ajuns la rezultatele pe care  
scontau. scontau. 
- - rezistenţa ortodoxă a avut ca efect elaborarea unui canonrezistenţa ortodoxă a avut ca efect elaborarea unui canon, , ConstitutioConstitutio   
99,  la  Sinodul  din  1215,  prin  care  papa  Inocenţiu  al  III-lea  îi  lăsa  fiecărui,  la  Sinodul  din  1215,  prin  care  papa  Inocenţiu  al  III-lea  îi  lăsa  fiecărui  
credincios posibilitatea alegerii ritului şi a limbii în care se desfăşura acesta. credincios posibilitatea alegerii ritului şi a limbii în care se desfăşura acesta. 

OO ABUZURILE BISERICII ROMANE ASUPRA CLERULUI GREC:ABUZURILE BISERICII ROMANE ASUPRA CLERULUI GREC:

-  însă  -  însă  prevederile  canonului  nu  au  fost  respectateprevederile  canonului  nu  au  fost  respectate,  astfel  că  ,  astfel  că  s-aus-au  
înregistrat  numeroase  abuzuri  care  au  dus  la  moartea  martirică  aînregistrat  numeroase  abuzuri  care  au  dus  la  moartea  martirică  a  
numeroase feţe bisericeşti, îndeosebi călugărinumeroase feţe bisericeşti, îndeosebi călugări. . 
- - martiri martiri s-au înregistrat şi s-au înregistrat şi în Biserica Cipruluiîn Biserica Ciprului, unde, , unde, la 19 mai 1231, aula 19 mai 1231, au  
fost ucişi treisprezece monahi de la mănăstirea Panaghias Kantarasfost ucişi treisprezece monahi de la mănăstirea Panaghias Kantaras  
pentru că au refuzat să se împărtăşească cu azimăpentru că au refuzat să se împărtăşească cu azimă. . 
- noul cler instalat în această insulă pretindea că - noul cler instalat în această insulă pretindea că nici un preot, egumen saunici un preot, egumen sau  
episcop să nu-şi poată prelua atribuţiile fără permisiunea episcopuluiepiscop să nu-şi poată prelua atribuţiile fără permisiunea episcopului  
latinlatin. . 
- toţi episcopii ortodocşi nou numiţi trebuiau să vină şi să îngenuncheze în faţa- toţi episcopii ortodocşi nou numiţi trebuiau să vină şi să îngenuncheze în faţa  
episcopului latin şi, potrivit uzanţelor federale, să depună jurământ de credinţăepiscopului latin şi, potrivit uzanţelor federale, să depună jurământ de credinţă  
şi supunere faţă suzeran.şi supunere faţă suzeran.
-  -  folosirea  forţei  în  domeniu  confesional  a  devenit  o  practicăfolosirea  forţei  în  domeniu  confesional  a  devenit  o  practică  
obişnuităobişnuită. . 
- în 1243, printr-o bulă adresată clerului latin din Cipru, papa Inocenţiu al V-lea- în 1243, printr-o bulă adresată clerului latin din Cipru, papa Inocenţiu al V-lea  
(1245-1254) recomanda episcopilor latini câteva măsuri pentru (1245-1254) recomanda episcopilor latini câteva măsuri pentru a se asiguraa se asigura  
că preoţii greci, atunci când săvârşesc Sfânta Împărtăşanie, urmeazăcă preoţii greci, atunci când săvârşesc Sfânta Împărtăşanie, urmează  
ritul Bisericii romane şi că toate hirotonirile sunt făcute de ei şi nu deritul Bisericii romane şi că toate hirotonirile sunt făcute de ei şi nu de  
către episcopii grecicătre episcopii greci. . 
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- - treizeci şi două de biserici ortodoxe din Constantinopol au fost luatetreizeci şi două de biserici ortodoxe din Constantinopol au fost luate  
de latinide latini..

3. 3. 3. INTERESELE COMERCIALE ŞI POLITICE ALE VENEŢIENILOR ÎN TIMPUL OCUPAŢIEI:3. INTERESELE COMERCIALE ŞI POLITICE ALE VENEŢIENILOR ÎN TIMPUL OCUPAŢIEI:
- nici - nici veneţienii nu s-au dovedit a fi apărători ai intereselor creştineveneţienii nu s-au dovedit a fi apărători ai intereselor creştine în în  
noua lor postură de cuceritori. noua lor postură de cuceritori. 
- la scurtă vreme - la scurtă vreme după ce s-au instalat la Constantinopol, principala lordupă ce s-au instalat la Constantinopol, principala lor  
preocupare  a  fost  să-şi  asigure  desfăşurarea  în  continuare  apreocupare  a  fost  să-şi  asigure  desfăşurarea  în  continuare  a  
activităţii comerciale în întregul Orient musulman, fără să ţină contactivităţii comerciale în întregul Orient musulman, fără să ţină cont  
de interesele formaţiunilor statele creştine din această zonăde interesele formaţiunilor statele creştine din această zonă. . 
- din Constantinopol, unde îşi aveau baza, - din Constantinopol, unde îşi aveau baza, s-au răspândit în toate porturiles-au răspândit în toate porturile  
Mării NegreMării Negre. . 
-  nefiind  mulţumiţi  numai  cu  atât,  ei  -  nefiind  mulţumiţi  numai  cu  atât,  ei  au  stabilit  raporturi  directe  cuau  stabilit  raporturi  directe  cu  
selgiucizii din Asia Micăselgiucizii din Asia Mică, cu toate că se ştia că  , cu toate că se ştia că  aceştia erau în conflictaceştia erau în conflict  
permanent cu grecii de la Niceeapermanent cu grecii de la Niceea..
- - negustorii veneţieni s-au introdus foarte bine, între 1204 şi 1220, lanegustorii veneţieni s-au introdus foarte bine, între 1204 şi 1220, la  
curtea suveranilor otomani de la curtea suveranilor otomani de la IIKONIONKONION. . 
-  în  această  perioadă  ei  -  în  această  perioadă  ei  au  reuşit  să  obţină  trei  tratate  comercialeau  reuşit  să  obţină  trei  tratate  comerciale  
avantajoase de la trei sultani diferiţiavantajoase de la trei sultani diferiţi..
- veneţienii se bucurau de încrederea musulmană în asemenea măsură încât- veneţienii se bucurau de încrederea musulmană în asemenea măsură încât  
au fost pe punctul de a intermedia un tratat secret de alianţă întreau fost pe punctul de a intermedia un tratat secret de alianţă între  
Sultanatul de Ikonion şi Imperiul latin de Constantinopol,  îndreptatSultanatul de Ikonion şi Imperiul latin de Constantinopol,  îndreptat  
împotriva grecilor de la Niceeaîmpotriva grecilor de la Niceea..
-  prietenia şi  colaborarea care a existat  între veneţieni  şi  turci  la  începutul-  prietenia şi  colaborarea care a existat  între veneţieni  şi  turci  la  începutul  
veacului al XIII-lea au fost dovedite şi de un caz deosebit. veacului al XIII-lea au fost dovedite şi de un caz deosebit. 

-  în  1228,  trimisul  special  al  Veneţiei  la  Ikonion,  -  în  1228,  trimisul  special  al  Veneţiei  la  Ikonion,  FFILIPPOILIPPO J JULIANOULIANO,  a  scris,  a  scris  
senatului său că un alt trimis, senatului său că un alt trimis, MMARCOARCO L LONGOONGO, veneţian şi el dar reprezentant, veneţian şi el dar reprezentant  
al împăratului latin de Constantinopol, a oferit arme şi armuri sultanului,al împăratului latin de Constantinopol, a oferit arme şi armuri sultanului,  
care a apreciat în mod deosebit gestul.care a apreciat în mod deosebit gestul.

-  -  problemele  interne  şi  conjunctura  internaţionalăproblemele  interne  şi  conjunctura  internaţională au  preocupat  în au  preocupat  în  
asemenea măsură Imperiul încât împăraţii săi asemenea măsură Imperiul încât împăraţii săi au abandonat complet ideeaau abandonat complet ideea  
de cruciadă pentru eliberarea Locurilor Sfinte ale creştinismuluide cruciadă pentru eliberarea Locurilor Sfinte ale creştinismului. . 
- mai mult,  - mai mult,  Inocenţiu al III-lea a pus la cale o nouă cruciadă dar careInocenţiu al III-lea a pus la cale o nouă cruciadă dar care  
trebuia să pornească direct din Occidenttrebuia să pornească direct din Occident, fără să se mai ia în considerare, fără să se mai ia în considerare  
capul de pod care putea fi Constantinopolul într-o asemenea iniţiativă.capul de pod care putea fi Constantinopolul într-o asemenea iniţiativă.
-  cedând presiunilor  papei,  -  cedând presiunilor  papei,  împăratul  împăratul  FFREDERICREDERIC  ALAL II- II-LEALEA  ALAL G GERMANIEIERMANIEI (1220- (1220-
1250), care nu voia deloc să lupte cu musulmanii, a simulat o plecare1250), care nu voia deloc să lupte cu musulmanii, a simulat o plecare  
la cruciadă, dar s-a întors imediatla cruciadă, dar s-a întors imediat. . 
- a fost nevoie de o excomunicare pentru a-l determina să plece din nou şi, de- a fost nevoie de o excomunicare pentru a-l determina să plece din nou şi, de  
această dată, a ajuns cu bine la Ierusalim. această dată, a ajuns cu bine la Ierusalim. 
-  însă,  -  însă,  în  loc  să  se războiască,  el  a  avut  o  întrevedere  amicală  cuîn  loc  să  se războiască,  el  a  avut  o  întrevedere  amicală  cu  
sultanul Egiptuluisultanul Egiptului. . 
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-  profitând  de  faptul  că  împăratul  vorbea  bine  araba,  cei  doi  -  profitând  de  faptul  că  împăratul  vorbea  bine  araba,  cei  doi  au discutatau discutat  
probleme care în mod normal le abordează şefii de stat cu preocupăriprobleme care în mod normal le abordează şefii de stat cu preocupări  
comunecomune. . 
-  astfel  s-a  născut  un  -  astfel  s-a  născut  un  tratat  comercial  cu Egiptultratat  comercial  cu Egiptul ( (TRATATULTRATATUL  DEDE  LALA J JAFFAAFFA,  11,  11  
februarie 1229), acest pact marcând formal, februarie 1229), acest pact marcând formal, sfârşitul războaielor religioasesfârşitul războaielor religioase  
purtate de Occident împotriva musulmanilor din Orientpurtate de Occident împotriva musulmanilor din Orient..

4. IMPERIUL GREC DE LA NICEEA ÎN TIMPUL LUI TEODOR LASCARIS 4. IMPERIUL GREC DE LA NICEEA ÎN TIMPUL LUI TEODOR LASCARIS     (1204 - 1222)(1204 - 1222)    ::    

4. 4. 1. ALEGEREA ŞI CARACTERUL DOMNIEI LUI TEODOR LASCARIS:1. ALEGEREA ŞI CARACTERUL DOMNIEI LUI TEODOR LASCARIS:
-  după  -  după  fuga lui  fuga lui  AALEXIOSLEXIOS  ALAL V- V-LEALEA D DUKASUKAS M MURZUPHLOSURZUPHLOS din  capitala  asediată  a din  capitala  asediată  a  
Imperiului,  la  13 aprilie  1204,  Imperiului,  la  13 aprilie  1204,  un ginere al lui  Alexios al III-lea,  un ginere al lui  Alexios al III-lea,  TTEODOREODOR  
LLASCARISASCARIS,  care  avea  deja  titlul  de  despot,  a  fost  ales  şi  proclamat,  care  avea  deja  titlul  de  despot,  a  fost  ales  şi  proclamat  
basileu în Sfânta Sofiabasileu în Sfânta Sofia. . 
-  fugind  din  Constantinopol  la  apropierea  occidentalilor,  -  fugind  din  Constantinopol  la  apropierea  occidentalilor,  s-a  stabilit  las-a  stabilit  la  
început în început în BBRUSARUSA, apoi în , apoi în NNICEEAICEEA,, cu ajutorul sultanului de Ikonion cu ajutorul sultanului de Ikonion. . 
-  astfel,  -  astfel,  Niceea  a  devenit  apoi  centrul  unde  s-au  regrupat  toţiNiceea  a  devenit  apoi  centrul  unde  s-au  regrupat  toţi  
demnitarii civili şi ecleziastici care au fugit din cruciadădemnitarii civili şi ecleziastici care au fugit din cruciadă. . 
- ridicată la întretăierea unor drumuri importante, la marginea unui mare lac,- ridicată la întretăierea unor drumuri importante, la marginea unui mare lac,  
cu faţa spre mare şi spre câmpia fertilă a Bithiniei,  cu faţa spre mare şi spre câmpia fertilă a Bithiniei,  Niceea era bogată înNiceea era bogată în  
tradiţii ortodoxetradiţii ortodoxe prin cele două Sinoade ecumenice ţinute aici.  prin cele două Sinoade ecumenice ţinute aici. 
- nici un alt oraş n-ar fi putut împlini mai bine necesitatea de a conserva ceea- nici un alt oraş n-ar fi putut împlini mai bine necesitatea de a conserva ceea  
ce a mai rămas din statul bizantin. ce a mai rămas din statul bizantin. 
- Teodor Lascaris a reuşit să se menţină, cu toate că occidentalii au- Teodor Lascaris a reuşit să se menţină, cu toate că occidentalii au  
încercat  de două ori  să-l  alunge de aiciîncercat  de două ori  să-l  alunge de aici,  la  sfârşitul  anului  1204 şi  la,  la  sfârşitul  anului  1204 şi  la  
sfârşitul anului 1206. sfârşitul anului 1206. 
-  în 1208,  -  în 1208,  noul patriarh,  noul patriarh,  MMIHAILIHAIL A AUTOREANUSUTOREANUS, care a continuat să poarte, care a continuat să poarte  
titlul  de  patriarh  de  Constantinopol,  l-a  încoronat  ca  basileu  întitlul  de  patriarh  de  Constantinopol,  l-a  încoronat  ca  basileu  în  
catedrala din Niceeacatedrala din Niceea şi, într-un apel adresat tuturor grecilor, el  şi, într-un apel adresat tuturor grecilor, el s-a declarats-a declarat  
continuator al tradiţiei imperialecontinuator al tradiţiei imperiale..
- în acelaşi timp însă, - în acelaşi timp însă, puterea lui Teodor păstra un caracter şubredputerea lui Teodor păstra un caracter şubred. . 
-  el  a putut să supravieţuiască numai datorită slăbiciunii  Imperiului  latin şi,-  el  a putut să supravieţuiască numai datorită slăbiciunii  Imperiului  latin şi,  
ceea ce era şi mai grav, autoritatea sa era departe de a fi respectată chiar şiceea ce era şi mai grav, autoritatea sa era departe de a fi respectată chiar şi  
de greci. de greci. 
- înconjurat de duşmani, - înconjurat de duşmani, Lascaris s-a apărat cu vehemenţă, preluând deLascaris s-a apărat cu vehemenţă, preluând de  
mai multe ori chiar el ofensiva şi activând cu diplomaţia şi armele înmai multe ori chiar el ofensiva şi activând cu diplomaţia şi armele în  
propriul său folospropriul său folos. . 

4. 4. 2. CONFRUNTĂRILE MILITARE REPURTATE DE TEODOR LASCARIS:2. CONFRUNTĂRILE MILITARE REPURTATE DE TEODOR LASCARIS:
-  o  -  o  alianţă  cu  ţarul  alianţă  cu  ţarul  IIONIŢĂONIŢĂ C CALOIANALOIAN ( (februarie  1207februarie  1207),  ),  i-a  permis  săi-a  permis  să  
cucerească  Cyzicul,  folosindu-se  de  navele  piratului  calabrez  Ioancucerească  Cyzicul,  folosindu-se  de  navele  piratului  calabrez  Ioan  
StirionStirion. . 
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-  a  reuşit,  de  asemenea,  -  a  reuşit,  de  asemenea,  să  împiedice  pe  împăratul  Henric  I  alsă  împiedice  pe  împăratul  Henric  I  al  
Constantinopolului să ajute apărarea Adrianopolului împotriva vlaho-Constantinopolului să ajute apărarea Adrianopolului împotriva vlaho-
bulgarilorbulgarilor (1207). (1207).
- după un armistiţiu ceva mai lung între cei doi suverani, - după un armistiţiu ceva mai lung între cei doi suverani, împăratul latin şi-aîmpăratul latin şi-a  
luat  revanşa în  1210,  împingând pe sultanul  de Ikonion,  luat  revanşa în  1210,  împingând pe sultanul  de Ikonion,  KKAIKOSRUAIKOSRU I I,,  
împotriva lui Teodor Lascarisîmpotriva lui Teodor Lascaris. . 
- la tratatul dintre cei doi, împotriva sa,  - la tratatul dintre cei doi, împotriva sa,  basileul de la Niceea s-a aliat cubasileul de la Niceea s-a aliat cu  
Leon al II-lea, regele Ciliciei, ambii ameninţaţi de sultanul de IkonionLeon al II-lea, regele Ciliciei, ambii ameninţaţi de sultanul de Ikonion. . 
 -  imediat  apoi,   -  imediat  apoi,  Lascaris a obţinut o strălucitoare victorie asupra luiLascaris a obţinut o strălucitoare victorie asupra lui  
Kaikosru I la AntiohiaKaikosru I la Antiohia. . 
- sultanul însuşi a căzut în luptă (mai-iunie 1211).- sultanul însuşi a căzut în luptă (mai-iunie 1211).
-  eliberat  din partea turcilor,  -  eliberat  din partea turcilor,  împăratul de la Niceea a atacat Imperiulîmpăratul de la Niceea a atacat Imperiul  
latin,  reînnoind alianţa cu vlaho-bulgarii  dar împăratul  Henric  I,  culatin,  reînnoind alianţa cu vlaho-bulgarii  dar împăratul  Henric  I,  cu  
trupe  inferioare  ca  număr,  i-a  pricinui  o  înfrângere  decisivă  latrupe  inferioare  ca  număr,  i-a  pricinui  o  înfrângere  decisivă  la  
Lopadion, în MisiaLopadion, în Misia (15 octombrie 1211).  (15 octombrie 1211). 
-  latinii  au invadat teritoriul  său până la Pergam dar,  fără trupe suficiente,-  latinii  au invadat teritoriul  său până la Pergam dar,  fără trupe suficiente,  
Henric I a consimţit încheierea unei păci cu adversarul săuHenric I a consimţit încheierea unei păci cu adversarul său. . 
- după tratatul din 1212, Imperiul latin a păstrat nord-vestul Bithiniei cu portul- după tratatul din 1212, Imperiul latin a păstrat nord-vestul Bithiniei cu portul  
Adramyttion  în  sud,  recunoscând lui  Lascaris  stăpânirea Niceei,  Brusei  şi  aAdramyttion  în  sud,  recunoscând lui  Lascaris  stăpânirea Niceei,  Brusei  şi  a  
regiunii dintre Adramyttion şi Smirna.regiunii dintre Adramyttion şi Smirna.
-  -  împăratul Henric I a murit la 11 iunie 1216, având ca succesor peîmpăratul Henric I a murit la 11 iunie 1216, având ca succesor pe  
cumnatul său, Pierre de Courtenai, comite de Auxerrecumnatul său, Pierre de Courtenai, comite de Auxerre. . 
- confirmat ca împărat la Roma de către papa Honoriu al III-lea,  - confirmat ca împărat la Roma de către papa Honoriu al III-lea,  nu a pututnu a putut  
ajunge până la Constantinopol, fiind făcut prizonier de către trupeleajunge până la Constantinopol, fiind făcut prizonier de către trupele  
despotului de Epir, despotului de Epir, TTEODOREODOR. . 
- a murit îndată după ieşirea din temniţă (1217). - a murit îndată după ieşirea din temniţă (1217). 

4. 4. 3. TENACITATEA POLITICĂ PREZENTATĂ DE TEODOR LASCARIS:3. TENACITATEA POLITICĂ PREZENTATĂ DE TEODOR LASCARIS:
-  cu  o remarcabilă  tenacitate,  -  cu  o remarcabilă  tenacitate,  Teodor Lascaris a hotărât să profite deTeodor Lascaris a hotărât să profite de  
ocazie şi să-şi facă intrarea paşnică în Constantinopolocazie şi să-şi facă intrarea paşnică în Constantinopol şi, după tratative şi, după tratative  
cu Iolanda, văduva lui Pierre de Courtenai, el  cu Iolanda, văduva lui Pierre de Courtenai, el  a luat-o în căsătorie pe unaa luat-o în căsătorie pe una  
dintre fiicele saledintre fiicele sale..
-  în  anul  1207,  Teodor  Lascaris  -  în  anul  1207,  Teodor  Lascaris  a încearcat  să intre în relaţii  cu papaa încearcat  să intre în relaţii  cu papa  
Inocenţiu al III-leaInocenţiu al III-lea, plângându-i-se de ostilitatea latinilor. , plângându-i-se de ostilitatea latinilor. 
-  răspunsul  papei  n-a  fost  prea  încurajator,  dar  raporturile  dintre  Roma  şi-  răspunsul  papei  n-a  fost  prea  încurajator,  dar  raporturile  dintre  Roma  şi  
Constantinopol nu s-au întrerupt. Constantinopol nu s-au întrerupt. 
- între anii 1213-1214,  - între anii 1213-1214,  Lascaris a trimis în capitala Imperiului latin peLascaris a trimis în capitala Imperiului latin pe  
Nicolae Mesarites, mitropolitul de Efes, să discute unirea religioasăNicolae Mesarites, mitropolitul de Efes, să discute unirea religioasă  
cu legatul lui Inocenţiu al III-lea, cardinalul Pelagecu legatul lui Inocenţiu al III-lea, cardinalul Pelage, fără să obţină însă, fără să obţină însă  
nici un rezultat. nici un rezultat. 
- a apărut şi o altă ocazie pentru ca Teodor să intervină în treburile Imperiului- a apărut şi o altă ocazie pentru ca Teodor să intervină în treburile Imperiului  
latin. latin. 
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-  regenta Iolanda murind în 1220, Constantinopolul  a rămas, la un moment- regenta Iolanda murind în 1220, Constantinopolul  a rămas, la un moment  
dat, fără împărat şi fără patriarh. dat, fără împărat şi fără patriarh. 
-  -  Teodor  a cerut, în numele soţiei sale, o parte din moştenirea luiTeodor  a cerut, în numele soţiei sale, o parte din moştenirea lui  
Pierre de Courtenai şi a însoţit cererea sa cu o ameninţare de atacPierre de Courtenai şi a însoţit cererea sa cu o ameninţare de atac  
atunci  când un  frate al  lui  Pierre,  Robert  de  Courtenai,  a  sosit  laatunci  când un  frate al  lui  Pierre,  Robert  de  Courtenai,  a  sosit  la  
ConstantinopolConstantinopol. . 
- în cele din urmă s- în cele din urmă s-a semnat un tratat de prietenie-a semnat un tratat de prietenie după care, la începutul după care, la începutul  
lui 1222, Teodor Lascaris a murit.lui 1222, Teodor Lascaris a murit.

4. 4. 4. IMPORTANŢA DOMNIEI LUI TEODOR LASCARIS:4. IMPORTANŢA DOMNIEI LUI TEODOR LASCARIS:
- primul împărat de la Niceea  - primul împărat de la Niceea  a transformat o slabă formaţiune politicăa transformat o slabă formaţiune politică  
cu  centrul  la  Niceea  într-un  stat  viabil,  s-a  făcut  cunoscut  princu  centrul  la  Niceea  într-un  stat  viabil,  s-a  făcut  cunoscut  prin  
tenacitatea cu care şi-a urmărit scopurile, impunându-se ca succesortenacitatea cu care şi-a urmărit scopurile, impunându-se ca succesor  
legitim al împăraţilor bizantinilegitim al împăraţilor bizantini. . 
- el a reuşit să transforme statul său în  - el a reuşit să transforme statul său în  principala putere teritorială dinprincipala putere teritorială din  
Asia MicăAsia Mică şi avea şanse într-o legătură cu Imperiul latin prin căsătoria uneia şi avea şanse într-o legătură cu Imperiul latin prin căsătoria uneia  
dintre fiicele sale cu Robert de Courtenai.dintre fiicele sale cu Robert de Courtenai.

5. DESPOTATUL EPIRULUI ŞI TESSALIA:5. DESPOTATUL EPIRULUI ŞI TESSALIA:

5. 5. 1. EXTINDEREA TERITORIALĂ A DESPOTATULUI DE EPIR:1. EXTINDEREA TERITORIALĂ A DESPOTATULUI DE EPIR:
- la un moment dat se punea problema că - la un moment dat se punea problema că destinele Imperiului de Niceeadestinele Imperiului de Niceea  
erau prea mult legate de provinciile asiatice ale vechii monarhiierau prea mult legate de provinciile asiatice ale vechii monarhii. . 
- ca urmare,  - ca urmare,  în Europa, despotatul Epirului, în fruntea căruia s-a aflatîn Europa, despotatul Epirului, în fruntea căruia s-a aflat  
TTEODOREODOR D DUCASUCAS A ANGHELOSNGHELOS, s-a mărit foarte mult în defavoarea latinilor şi, s-a mărit foarte mult în defavoarea latinilor şi  
bulgarilorbulgarilor..
- Teodor Ducas  - Teodor Ducas  a reocupat de la veneţieni Durazzo şi Corfu, a cucerita reocupat de la veneţieni Durazzo şi Corfu, a cucerit  
Ohrida şi PelagoniaOhrida şi Pelagonia. . 
-  -  în  1224,  a  pus  stăpânire  pe  Tesalonic  unde  domnea  tânărulîn  1224,  a  pus  stăpânire  pe  Tesalonic  unde  domnea  tânărul  
Demetrios,  fiul  lui  Bonifaciu  de  Montferrat  şi,  în  oraşul  luat  de  laDemetrios,  fiul  lui  Bonifaciu  de  Montferrat  şi,  în  oraşul  luat  de  la  
latini,  s-a  încoronat  solemn,  împărat,  spre  satisfacţia  grecilor  carelatini,  s-a  încoronat  solemn,  împărat,  spre  satisfacţia  grecilor  care  
vedeau în el restauratorul elenismuluivedeau în el restauratorul elenismului. . 
- s-a creat astfel - s-a creat astfel Imperiul grec de TesalonicImperiul grec de Tesalonic care a durat până în  care a durat până în 12461246. . 
-  el  -  el  şi-a  împins  apoi  autoritatea  în  detrimentul  bulgarilor  până  înşi-a  împins  apoi  autoritatea  în  detrimentul  bulgarilor  până  în  
vecinătatea Adrianopolului, a oraşelor vecinătatea Adrianopolului, a oraşelor PPHILIPPOPOLISHILIPPOPOLIS şi  şi CCHRYSTOPOLISHRYSTOPOLIS. . 
- se părea, la un moment dat, că va fi răsturnat chiar şi Imperiul latin.- se părea, la un moment dat, că va fi răsturnat chiar şi Imperiul latin.
- în  - în  12241224,  ,  Teodor Ducas a învins la Serrhes armata slabului suveranTeodor Ducas a învins la Serrhes armata slabului suveran  
Robert de Courtenai (1221-1228) care guverna rămăşiţele ImperiuluiRobert de Courtenai (1221-1228) care guverna rămăşiţele Imperiului  
latin de Constantinopollatin de Constantinopol..
- însă succesele Imperiului grec în Europa au fost oprite brusc. - însă succesele Imperiului grec în Europa au fost oprite brusc. 

5. 5. 2. RELANSAREA PUTERII VLAHO-BULGARE - IOAN ASAN:2. RELANSAREA PUTERII VLAHO-BULGARE - IOAN ASAN:
-  -  după 1218 a domnit în Bulgaria un principe activ şi inteligent,  după 1218 a domnit în Bulgaria un principe activ şi inteligent,  IIOANOAN  
AASANSAN (1218-1241).  (1218-1241). 
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-  precum  odinioară  Ioniţă,  el  -  precum  odinioară  Ioniţă,  el  a  vrut  să  se  alieze  cu  latinii  împotrivaa  vrut  să  se  alieze  cu  latinii  împotriva  
grecilor  de la  Niceea şi  a  fost  aproape de realizarea acestiu gândgrecilor  de la  Niceea şi  a  fost  aproape de realizarea acestiu gând  
când, împăratul Robert a muritcând, împăratul Robert a murit. . 
-  nobilii  latini  -  nobilii  latini  l-au solicitat să fie regent al Imperiului latin în timpull-au solicitat să fie regent al Imperiului latin în timpul  
minoratului lui Baldouin al II-lea (1228-1261)minoratului lui Baldouin al II-lea (1228-1261). . 
- dar, decât un suveran ortodox, clerul latin a preferat un cavaler pe cât de- dar, decât un suveran ortodox, clerul latin a preferat un cavaler pe cât de  
viteaz pe atât de incapabil din punct de vedere politic. viteaz pe atât de incapabil din punct de vedere politic. 
- acesta a fost - acesta a fost JJEANEAN  DEDE B BRIENNERIENNE (1231-1237) (1231-1237) cu care a dispărut şi ultima şansă cu care a dispărut şi ultima şansă  
de supravieţuire a Imperiului latin. de supravieţuire a Imperiului latin. 
-  -  suveranul bulgarsuveranul bulgar,  pe bună dreptate jignit,  ,  pe bună dreptate jignit,  a devenit pentru latini una devenit pentru latini un  
duşman de neîmpăcatduşman de neîmpăcat, spre marele beneficiu al grecilor de la Niceea. , spre marele beneficiu al grecilor de la Niceea. 
- acestora le-a mai făcut şi un alt serviciu, acela de a abate concurentul lor din- acestora le-a mai făcut şi un alt serviciu, acela de a abate concurentul lor din  
Europa,  împăratul  grec  de  la  Tesalonic,  ale  cărui  ambiţii  deveneauEuropa,  împăratul  grec  de  la  Tesalonic,  ale  cărui  ambiţii  deveneau  
neliniştitoare pentru Bulgaria. neliniştitoare pentru Bulgaria. 
- bătut şi făcut prizonier la - bătut şi făcut prizonier la Clocotniţa Clocotniţa (1230), Teodor a trebuit să renunţe la(1230), Teodor a trebuit să renunţe la  
tron  şi  statul  pe  care  l-a  întemeiat  a  fost  redus  la  proporţii  deosebit  detron  şi  statul  pe  care  l-a  întemeiat  a  fost  redus  la  proporţii  deosebit  de  
modeste. modeste. 
- - statul n-a mai cuprins pe lângă Tesalonic decât Tessalia şi a ajuns înstatul n-a mai cuprins pe lângă Tesalonic decât Tessalia şi a ajuns în  
mână fratelui său, Manuelmână fratelui său, Manuel. . 
- astfel, în acelaşi timp în care îl debarasa de rivalul său occidental, - astfel, în acelaşi timp în care îl debarasa de rivalul său occidental, Ioan AsanIoan Asan  
a întărit puterea basileului de la Niceea, oferindu-i alianţa sa (1234)a întărit puterea basileului de la Niceea, oferindu-i alianţa sa (1234). . 
- aceasta a însemnat - aceasta a însemnat ruina sigură a Imperiului latinruina sigură a Imperiului latin..

5. 5. 3. RELANSAREA PUTERII IMPERIULUI DE LA NICEEA:3. RELANSAREA PUTERII IMPERIULUI DE LA NICEEA:
-  -  împăratul de la Niceea, după doisprezece ani de domnie şi-a măritîmpăratul de la Niceea, după doisprezece ani de domnie şi-a mărit  
teritoriile în mod considerabilteritoriile în mod considerabil. . 
- - învingător al latinilor la învingător al latinilor la PPOIMANENONOIMANENON (1224), el  (1224), el le-a luat şi ultimele locurile-a luat şi ultimele locuri  
fortificate pe care le aveau în fortificate pe care le aveau în AANATOLIANATOLIA. . 
- le-- le-a cucerit marile insule ale litoralului aa cucerit marile insule ale litoralului aSSiaticiatic: : SSAMOSAMOS, C, CHIOSHIOS, L, LESBOSESBOS, C, COSOS  
şi l-a obligat pe şi l-a obligat pe suveranul grec din Rhodossuveranul grec din Rhodos să-i fie  să-i fie vasalvasal. . 
- el - el a trimis o armată în Tracia şi a ocupat Adrianopolula trimis o armată în Tracia şi a ocupat Adrianopolul unde s-a ciocnit unde s-a ciocnit  
cu împăratul grec de la Tesalonic.cu împăratul grec de la Tesalonic.
- în sfârşit, - în sfârşit, au atacat pe veneţieni în Cretaau atacat pe veneţieni în Creta. . 
- alianţa cu bulgarii a făcut să-i crească puterea. - alianţa cu bulgarii a făcut să-i crească puterea. 
-  în  1236,  cei  doi  aliaţi  au  făcut  o  încercare  supremă:  cucerirea-  în  1236,  cei  doi  aliaţi  au  făcut  o  încercare  supremă:  cucerirea  
Constantinopolului. Constantinopolului. 
- ameninţarea era mare şi Occidentul a înţeles la timp că trebuie să-i vină în- ameninţarea era mare şi Occidentul a înţeles la timp că trebuie să-i vină în  
ajutor. ajutor. 
- oraşele maritime din Italia, principale din Ahaia, au trimis însemnate forţe. - oraşele maritime din Italia, principale din Ahaia, au trimis însemnate forţe. 
- capitala Imperiului latin a scăpat şi datorită rupturii produse în alianţa greco-- capitala Imperiului latin a scăpat şi datorită rupturii produse în alianţa greco-
bulgară intervenită în urma morţii lui Ioan Asan (1241).bulgară intervenită în urma morţii lui Ioan Asan (1241).

5. 5. 4. DECLINUL TOTAL AL IMPERIULUI LATIN:4. DECLINUL TOTAL AL IMPERIULUI LATIN:
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- nefericitul Imperiu latin a mai rezistat un sfert de secol, douăzeci şi cinci de- nefericitul Imperiu latin a mai rezistat un sfert de secol, douăzeci şi cinci de  
ani în care Baldouin al II-lea n-a făcut altceva decât să ceară peste tot ajutor,ani în care Baldouin al II-lea n-a făcut altceva decât să ceară peste tot ajutor,  
fără să-l obţină. fără să-l obţină. 
-  a  trebuit  să facă comerţ  cu antichităţi  pentru  a-şi  face rost  de bani  şi  a-  a  trebuit  să facă comerţ  cu antichităţi  pentru  a-şi  face rost  de bani  şi  a  
vândut relicvele cele mai de preţ ale Constantinopolului. vândut relicvele cele mai de preţ ale Constantinopolului. 
-  în  1237,  Baldouin al  II-lea a făcut o lungă călătorie în  Occident  pentru a-  în 1237,  Baldouin al  II-lea a făcut o lungă călătorie în  Occident  pentru a  
obţine ajutoare. obţine ajutoare. 
- el a revenit în fruntea unei mici armate de cruciaţi. - el a revenit în fruntea unei mici armate de cruciaţi. 
- semnificativ este că, pentru a-i putea plăti, Baldouin i-a vândut lui Ludovic cel- semnificativ este că, pentru a-i putea plăti, Baldouin i-a vândut lui Ludovic cel  
Sfânt,  regele  Franţei,  Coroana  de  Spini  a  Mântuitorului,  păstrată  laSfânt,  regele  Franţei,  Coroana  de  Spini  a  Mântuitorului,  păstrată  la  
Constantinopol şi care a scăpat jafului din 1204. Constantinopol şi care a scăpat jafului din 1204. 
- ultimul împărat latin a ajuns până acolo încât, pentru a bate monede, s-a- ultimul împărat latin a ajuns până acolo încât, pentru a bate monede, s-a  
folosit de plumbul acoperişurilor iar pentru a se încălzi iarna, a trimis să punăfolosit de plumbul acoperişurilor iar pentru a se încălzi iarna, a trimis să pună  
pe foc şarpantele Palatului imperial.pe foc şarpantele Palatului imperial.

6. IOAN VATATZES ŞI EXTINDEREA IMPERIULUI GREC ÎN PENINSULA BALCANICĂ6. IOAN VATATZES ŞI EXTINDEREA IMPERIULUI GREC ÎN PENINSULA BALCANICĂ  
(1222 - 1254)(1222 - 1254)    ::    

6. 6. 1. ACŢIUNILE DE RECUCERIRE ÎNDEPLINITE DE IOAN VATATZES:1. ACŢIUNILE DE RECUCERIRE ÎNDEPLINITE DE IOAN VATATZES:
--  urmaşul lui Teodor Lascaris a fost ginerele său, urmaşul lui Teodor Lascaris a fost ginerele său, IIOANOAN V VATATZESATATZES. . 
- nici o altă alegere nu putea fi mai bună. - nici o altă alegere nu putea fi mai bună. 
- dacă Teodor a reconstituit statul bizantin în Asia Mică,  - dacă Teodor a reconstituit statul bizantin în Asia Mică,  succesorul său i-asuccesorul său i-a  
extins teritoriul în Europa şi a început încercuirea Constantinopoluluiextins teritoriul în Europa şi a început încercuirea Constantinopolului. . 
- el a cucerit ultimele posesiuni ale latinilor din Anatolia. - el a cucerit ultimele posesiuni ale latinilor din Anatolia. 
-  -  a  obţinut  puternicul  ajutor  al  împăratului  a  obţinut  puternicul  ajutor  al  împăratului  FFREDERICREDERIC  ALAL II- II-LEALEA  DEDE  
HHOHENSTAUFENOHENSTAUFEN cu a cărui fiică s-a căsătorit (1244) şi care, spre marea supărarea cu a cărui fiică s-a căsătorit (1244) şi care, spre marea supărarea  
a papei, a abandonat cauza Constantinopolului în mâna grecilor, fără să ezite.a papei, a abandonat cauza Constantinopolului în mâna grecilor, fără să ezite.
- Vatatzes - Vatatzes a profitat de invazia mongolă în Asia Mică pentru a-şi măria profitat de invazia mongolă în Asia Mică pentru a-şi mări  
teritoriile în defavoarea turcilorteritoriile în defavoarea turcilor. . 
- atacul asupra Sultanului de Ikonion de către o armată mongolă venită din- atacul asupra Sultanului de Ikonion de către o armată mongolă venită din  
Persia, în 1241, nu a fost decât un front secundar al imensei invazii care a lovitPersia, în 1241, nu a fost decât un front secundar al imensei invazii care a lovit  
asupra Europei şi a Orientului Apropiat (1237-1241). asupra Europei şi a Orientului Apropiat (1237-1241). 
- astfel, - astfel, au fost devastate Rusia, Polonia, Transilvania, Ungariaau fost devastate Rusia, Polonia, Transilvania, Ungaria. . 
- în Asia Mică, mongolii  - în Asia Mică, mongolii  au zdrobit armata turcă lângă au zdrobit armata turcă lângă EERZINDJIANRZINDJIAN (26 iunie (26 iunie  
1243). 1243). 
-  sultanul  Kaikosru  II  a  trebuit  să  se  recunoască  vasal  al  Marelui  Han  şi-  sultanul  Kaikosru  II  a  trebuit  să  se  recunoască  vasal  al  Marelui  Han  şi  
dominaţia mongolă a ajuns până la frontierele statului niceean. dominaţia mongolă a ajuns până la frontierele statului niceean. 
- dar - dar mongolii nu i-au atacat pe grecimongolii nu i-au atacat pe greci. . 
-  -  principala  realizare  a  acestora  a  fost  slăbirea  statului   turcilorprincipala  realizare  a  acestora  a  fost  slăbirea  statului   turcilor  
selgiucizilor care a încetat a mai fi un pericol pentru Niceea şi în careselgiucizilor care a încetat a mai fi un pericol pentru Niceea şi în care  
mongolii au instaurat o adevărată teroaremongolii au instaurat o adevărată teroare. . 
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-  -  mai  grea a  fost  soarta împăratului  de Trapezunt,  Manuel,  care amai  grea a  fost  soarta împăratului  de Trapezunt,  Manuel,  care a  
trebuit  să  accepte  vasalitatea  mongolă  şi  să  participe  cu  trupe  latrebuit  să  accepte  vasalitatea  mongolă  şi  să  participe  cu  trupe  la  
acţiunile militare ale acestoraacţiunile militare ale acestora..
- Ioan Vatatzes a acţionat mai ales în Europa. - Ioan Vatatzes a acţionat mai ales în Europa. 
- despotatul grec de Epir era în totală anarhie. - despotatul grec de Epir era în totală anarhie. 
-  -  Vatatzes  a  profitat  şi  l-a  silit  pe  Vatatzes  a  profitat  şi  l-a  silit  pe  IIOANOAN A ANGHELOSNGHELOS,  fiul  lui  Teodor,  să,  fiul  lui  Teodor,  să  
renunţe la titlul de împărat şi să se recunoască vasalul Niceeirenunţe la titlul de împărat şi să se recunoască vasalul Niceei (1242).  (1242). 
-  patru  ani  mai  târziu,  el  -  patru  ani  mai  târziu,  el  a  cucerit  Tesalonicula  cucerit  Tesalonicul (1246),   (1246),  izgonindu-l  peizgonindu-l  pe  
despotul Demetriosdespotul Demetrios. . 
- - a cucerit de la bulgari o mare parte a Macedonieia cucerit de la bulgari o mare parte a Macedoniei, Serrhes şi Melnik. , Serrhes şi Melnik. 
- de la latini - de la latini a ocupat Bizie şi Tzurolona ocupat Bizie şi Tzurolon (1247).  (1247). 
-  în  sfârşit,  -  în  sfârşit,  a  impus  pe  calea  armelor  suzeranitatea  sa  singuruluia  impus  pe  calea  armelor  suzeranitatea  sa  singurului  
suveran grec care a mai rămas independent, despotului de Epir, suveran grec care a mai rămas independent, despotului de Epir, MMIHAILIHAIL  
ALAL II- II-LEALEA, în 1254., în 1254.

6. 6. 2. DIALOGUL 2. DIALOGUL IOAN VATATZES - INOCENŢIU IV IOAN VATATZES - INOCENŢIU IV PE TEMA UNIRII BISERICILOR:PE TEMA UNIRII BISERICILOR:
- în - în 12321232, , cinci călugări franciscani din captivitatea otomană au ajunscinci călugări franciscani din captivitatea otomană au ajuns  
la Niceea şi au avut un schimb de păreri cu patriarhul Ghermanos alla Niceea şi au avut un schimb de păreri cu patriarhul Ghermanos al  
II-lea pe tema unirii BisericilorII-lea pe tema unirii Bisericilor. . 
- Ioan Vatatzes şi Ghermanos al II-lea le-au făcut o primire cordială iar călugării- Ioan Vatatzes şi Ghermanos al II-lea le-au făcut o primire cordială iar călugării  
au dus papei Grigore al IX-lea o scrisoare a patriarhului în care acesta din urmăau dus papei Grigore al IX-lea o scrisoare a patriarhului în care acesta din urmă  
propunea papei să discute chestiunea unirii.propunea papei să discute chestiunea unirii.
- - suveranul pontifsuveranul pontif a acceptat şi  a acceptat şi a trimis în 1234 mai mulţi legaţi papalia trimis în 1234 mai mulţi legaţi papali. . 
-  -  sinodul s-a desfăşurat mai întâi la Niceea apoi la Nymphaeum darsinodul s-a desfăşurat mai întâi la Niceea apoi la Nymphaeum dar  
discuţiile  au degenerat în polemici  virulente în urma cărora legaţiidiscuţiile  au degenerat în polemici  virulente în urma cărora legaţii  
papali au fost alungaţipapali au fost alungaţi..
- pasul următor în apropierea dintre cele două Biserici l-a încercat, în 1253,- pasul următor în apropierea dintre cele două Biserici l-a încercat, în 1253,  
patriarhul de la Niceea într-o scrisoare trimisă papei Inocenţiu al IV-lea. patriarhul de la Niceea într-o scrisoare trimisă papei Inocenţiu al IV-lea. 
- scrisoarea dădea puteri depline trimişilor greci pentru ducerea la bun sfârşit a- scrisoarea dădea puteri depline trimişilor greci pentru ducerea la bun sfârşit a  
tratativelor privitoare la unire. tratativelor privitoare la unire. 
-  în  schimbul  recunoaşterii  supremaţiei  papale  se  cerea  retrocedarea-  în  schimbul  recunoaşterii  supremaţiei  papale  se  cerea  retrocedarea  
Constantinopolului şi desfiinţarea Imperiului latin. Constantinopolului şi desfiinţarea Imperiului latin. 
-  însă,  -  însă,  în  1254,  Ioan  Vatatzes  şi  Inocenţiu  al  IV-lea  au  murit  iarîn  1254,  Ioan  Vatatzes  şi  Inocenţiu  al  IV-lea  au  murit  iar  
iniţiativa s-a stinsiniţiativa s-a stins..

6. 6. 3. IMPORTANŢA ACŢIUNILOR LUI IOAN VATATZES:3. IMPORTANŢA ACŢIUNILOR LUI IOAN VATATZES:
- când Ioan Vatatzes murea, Imperiul grec de Niceea, bogat, puternic, prosper,- când Ioan Vatatzes murea, Imperiul grec de Niceea, bogat, puternic, prosper,  
era înconjurat din toate părţile de lamentabilele rămăşiţe ale Imperiului latin. era înconjurat din toate părţile de lamentabilele rămăşiţe ale Imperiului latin. 
- nu mai rămânea decât să fie recucerit Constantinopolul.- nu mai rămânea decât să fie recucerit Constantinopolul.

7. RECUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI DE CĂTRE GRECI:7. RECUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI DE CĂTRE GRECI:

7. 7. 1. DOMNIA LUI TEODOR II LASCARIS ŞI CARACTERUL ACESTEIA:1. DOMNIA LUI TEODOR II LASCARIS ŞI CARACTERUL ACESTEIA:
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-  moartea  lui  Ioan  Vatatzes  a  întârziat  cu  şapte  ani  recucerirea-  moartea  lui  Ioan  Vatatzes  a  întârziat  cu  şapte  ani  recucerirea  
Constantinopolului. Constantinopolului. 
- fiul său,  - fiul său,  Teodor al II-lea LascarisTeodor al II-lea Lascaris, care a luat numele bunicului său după, care a luat numele bunicului său după  
mamă,  mamă,  şi-a consacrat foarte scurta domnie (octombrie 1254 – augustşi-a consacrat foarte scurta domnie (octombrie 1254 – august  
1258), apărării cuceririlor făcute de tatăl său1258), apărării cuceririlor făcute de tatăl său. . 
- în vârstă de 32 de ani la urcarea pe tron, el - în vârstă de 32 de ani la urcarea pe tron, el nu a luat parte până atunci lanu a luat parte până atunci la  
nici o formă de exercitare a puterii, dar era destoinic, instruit, harnic,nici o formă de exercitare a puterii, dar era destoinic, instruit, harnic,  
bun  conducător  de  oşti,  privit  de  erudiţii  din  preajma  sa  ca  unbun  conducător  de  oşti,  privit  de  erudiţii  din  preajma  sa  ca  un  
suveran luminatsuveran luminat. . 
- el nu a întârziat să-i dezamăgească prin - el nu a întârziat să-i dezamăgească prin caracterul său capricios, violentcaracterul său capricios, violent  
şi autoritarşi autoritar..
- având linişte din partea sultanului de Rum (Ikonion), cu care a refăcut alianţa- având linişte din partea sultanului de Rum (Ikonion), cu care a refăcut alianţa  
încheiată  de  tatăl  său,  Teodor  al  II-lea  încheiată  de  tatăl  său,  Teodor  al  II-lea  şi-a  îndreptat  atenţia  asupraşi-a  îndreptat  atenţia  asupra  
tentativelor statului bulgar de a relua oraşele cedate statului niceeantentativelor statului bulgar de a relua oraşele cedate statului niceean  
la 1246la 1246. . 
- el - el a trebuit să întreprindă pentru acesta două campanii (1255-1256)a trebuit să întreprindă pentru acesta două campanii (1255-1256). . 
-  -  ţarul  Mihail  a  fost  nevoit  să  ceară  pace  iar  oraşele  cucerite  deţarul  Mihail  a  fost  nevoit  să  ceară  pace  iar  oraşele  cucerite  de  
bulgari au fost restituite lui Teodor care a obţinut în plus şi fortificaţiabulgari au fost restituite lui Teodor care a obţinut în plus şi fortificaţia  
Ţepaina, care apăra drumul spre TraciaŢepaina, care apăra drumul spre Tracia..
- a urmat - a urmat războiul cu Epirulrăzboiul cu Epirul, care a făcut mai puţină cinste basileului care l-a, care a făcut mai puţină cinste basileului care l-a  
provocat. provocat. 
- în septembrie 1256, Teodora, soţia despotului Mihail al II-lea, trimiţându-şi fiul- în septembrie 1256, Teodora, soţia despotului Mihail al II-lea, trimiţându-şi fiul  
pentru a se căsători cu fiica lui Teodor al II-lea, basileul l-a obligat înainte depentru a se căsători cu fiica lui Teodor al II-lea, basileul l-a obligat înainte de  
ceremonie să semneze un tratat care îi ceda oraşele Durazzo şi Servia. ceremonie să semneze un tratat care îi ceda oraşele Durazzo şi Servia. 
-  Mihail  al  II-lea  a  fost  silit  să  ratifice  tratatul,  dar  s-a  răzbunat  susţinând-  Mihail  al  II-lea  a  fost  silit  să  ratifice  tratatul,  dar  s-a  răzbunat  susţinând  
revolta guvernatorului de Elbasar în Albania şi atacând garnizoanele cetăţilorrevolta guvernatorului de Elbasar în Albania şi atacând garnizoanele cetăţilor  
imperiale. imperiale. 
- Teodor al II-lea, care suferea deja de atacuri de epilepsie, s-a mulţumit să- Teodor al II-lea, care suferea deja de atacuri de epilepsie, s-a mulţumit să  
trimită  în  Macedonia  pe  Mihail  Paleologul  care  însă,  neprimind  armatătrimită  în  Macedonia  pe  Mihail  Paleologul  care  însă,  neprimind  armată  
suficientă,  n-a  putut  să-l  împiedice  pe  despot  să  cucerească  oraşele  dinsuficientă,  n-a  putut  să-l  împiedice  pe  despot  să  cucerească  oraşele  din  
Macedonia (1257).Macedonia (1257).
- - situaţia lui Mihail al II-lea al Epirului a fost întărită şi prin alianţa cusituaţia lui Mihail al II-lea al Epirului a fost întărită şi prin alianţa cu  
Manfred, suveranul Regatului celor două SiciliiManfred, suveranul Regatului celor două Sicilii. . 
- în urma căsătoriei cu o fiică a despotului, acesta a primit cetăţile Durazzo şi- în urma căsătoriei cu o fiică a despotului, acesta a primit cetăţile Durazzo şi  
Avlona.Avlona.
- prin greşelile săvârşite, - prin greşelile săvârşite, Teodor al II-lea a pierdut o parte din cuceririleTeodor al II-lea a pierdut o parte din cuceririle  
lui Vatazeslui Vatazes. . 
- prin proasta guvernare internă el a îndepărtat de la sine nobilimea, fără să- prin proasta guvernare internă el a îndepărtat de la sine nobilimea, fără să  
aibă puterea de a o aduce sub ascultare şi a compromis irevocabil urcarea peaibă puterea de a o aduce sub ascultare şi a compromis irevocabil urcarea pe  
tron a fiului său. tron a fiului său. 
-  în  raporturile  cu  Biserica,  -  în  raporturile  cu  Biserica,  Teodor  al  II-lea  a  considerat  că  treburileTeodor  al  II-lea  a  considerat  că  treburile  
acesteia trebuiau subordonate problemelor de statacesteia trebuiau subordonate problemelor de stat. . 
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- de aceea,  - de aceea,  n-a apreciat oportună candidatura lui Nichifor Blemmydesn-a apreciat oportună candidatura lui Nichifor Blemmydes  
la scaunul patriarhal iar Arsenie a trecut în trei zile de la condiţia dela scaunul patriarhal iar Arsenie a trecut în trei zile de la condiţia de  
laic la cea de patriarhlaic la cea de patriarh (1255 – 1259, prima oară).  (1255 – 1259, prima oară). 

7. 7. 2. RELAŢIILE CU ROMA ÎN TIMPUL LUI TEODOR II LASCARIS:2. RELAŢIILE CU ROMA ÎN TIMPUL LUI TEODOR II LASCARIS:
-  -  relaţiile dintre Niceea şi curia romană au evoluat strict în direcţiarelaţiile dintre Niceea şi curia romană au evoluat strict în direcţia  
scopurilor politice ale împăratuluiscopurilor politice ale împăratului..
- la fel ca şi tatăl său, - la fel ca şi tatăl său, Teodor vedea în unirea cu Roma doar un pas spreTeodor vedea în unirea cu Roma doar un pas spre  
reocuparea Constantinopoluluireocuparea Constantinopolului..
- astfel, - astfel, în 1256, Teodor a trimis la Roma doi nobili de la curtea sa careîn 1256, Teodor a trimis la Roma doi nobili de la curtea sa care  
i-au cerut papei Alexandru al IV-lea să reia negocierile şi să trimită uni-au cerut papei Alexandru al IV-lea să reia negocierile şi să trimită un  
legat la Niceealegat la Niceea. . 
- papa a acceptat şi a trimis pe - papa a acceptat şi a trimis pe Constantin, episcop de OrvietoConstantin, episcop de Orvieto, pentru a, pentru a  
discuta propunerile concrete făcute de Vatatzes înainte de a muri. discuta propunerile concrete făcute de Vatatzes înainte de a muri. 
- legatul papal avea - legatul papal avea împuterniciri complete şi instrucţiuni secrete de aîmputerniciri complete şi instrucţiuni secrete de a  
convoca un sinod pe care să-l prezideze în calitate de vicar al papeiconvoca un sinod pe care să-l prezideze în calitate de vicar al papei. . 
- totul s-a terminat cu un eşec. - totul s-a terminat cu un eşec. 
- Teodor al II-lea s-a purtat pe atunci cu mult succes cu bulgarii. - Teodor al II-lea s-a purtat pe atunci cu mult succes cu bulgarii. 
-  aceste  succese  l-au  determinat  să  considere  că  -  aceste  succese  l-au  determinat  să  considere  că  nu mai  au  nevoie  denu mai  au  nevoie  de  
sprijinul papei şi de sacrificarea Bisericii Răsăritene într-o uniune cusprijinul papei şi de sacrificarea Bisericii Răsăritene într-o uniune cu  
Roma, legatul papal fiind alungatRoma, legatul papal fiind alungat..

7. 7. 3. ULTIMA ETAPĂ A DOMNIEI LUI TEODOR II LASCARIS:3. ULTIMA ETAPĂ A DOMNIEI LUI TEODOR II LASCARIS:
- una dintre familiile nobiliare cele mai puternice era cea a Paleologilor care, de- una dintre familiile nobiliare cele mai puternice era cea a Paleologilor care, de  
la sfârşitul secolului al XI-lea a dat Imperiului numeroşi comandanţi de oşti şila sfârşitul secolului al XI-lea a dat Imperiului numeroşi comandanţi de oşti şi  
oameni de stat, adeseori aliaţi ai dinastiei domnitoare. oameni de stat, adeseori aliaţi ai dinastiei domnitoare. 
-  conducătorul  familiei,  -  conducătorul  familiei,  Andronic  Paleologul,  a  luat  în  căsătorie  oAndronic  Paleologul,  a  luat  în  căsătorie  o  
nepoată  a  lui  Andronic  I  Comnenul  şi  a  primit  de  la  Vatatzesnepoată  a  lui  Andronic  I  Comnenul  şi  a  primit  de  la  Vatatzes  
demnitatea de demnitatea de MAREMARE  DOMESTICDOMESTIC şi  şi GUVERNATORULGUVERNATORUL T TESALONICULUIESALONICULUI. . 
-  fiul  său,  -  fiul  său,  Mihail, a fostMihail, a fost,  în aceeaşi perioadă,  ,  în aceeaşi perioadă,  guvernator de Serrhes şiguvernator de Serrhes şi  
MelnikMelnik. . 
- poziţia importantă a acestei familii şi înrudirea ei cu dinastia căzută au stârnit- poziţia importantă a acestei familii şi înrudirea ei cu dinastia căzută au stârnit  
invidii şi neîncredere.invidii şi neîncredere.
- lucrurile au evoluat în defavoarea sa în asemenea măsură, încât,  - lucrurile au evoluat în defavoarea sa în asemenea măsură, încât,  în 1256,în 1256,  
Mihail  Paleologul,  temându-se  pentru  viaţa  sa,  s-a  refugiat  înMihail  Paleologul,  temându-se  pentru  viaţa  sa,  s-a  refugiat  în  
Sultanatul de Ikonion, pe atunci în luptă cu mongolii şi i-a ajutat să-iSultanatul de Ikonion, pe atunci în luptă cu mongolii şi i-a ajutat să-i  
respingărespingă. . 
-  a  fost  însă  rechemat  de  Teodor  al  II-lea  Lascaris  cu  scrisori  de  garanţie,-  a  fost  însă  rechemat  de  Teodor  al  II-lea  Lascaris  cu  scrisori  de  garanţie,  
acesta solicitându-l pentru amintita expediţie în Epir. acesta solicitându-l pentru amintita expediţie în Epir. 
- neavând însă încredere în loialitatea lui, basileul nu i-a dat sub comandă forţe- neavând însă încredere în loialitatea lui, basileul nu i-a dat sub comandă forţe  
militare suficiente, astfel că acesta nu a reuşit să obţină rezultatele scontate. militare suficiente, astfel că acesta nu a reuşit să obţină rezultatele scontate. 
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- ura lui Teodor al II-lea nu a întârziat să se manifeste din nou şi comportarea- ura lui Teodor al II-lea nu a întârziat să se manifeste din nou şi comportarea  
lui Mihail Paleologul după moartea basileului a oferit o dovadă incontestabilălui Mihail Paleologul după moartea basileului a oferit o dovadă incontestabilă  
asupra gravelor neînţelegeri ce au existau între ei.asupra gravelor neînţelegeri ce au existau între ei.
-  lovit  de o boală grea,  datorată  unei  degenerări  psihice,  -  lovit  de o boală grea,  datorată  unei  degenerări  psihice,  Teodor al II-leaTeodor al II-lea  
Lascaris a murit în august 1258, la vârsta de numai 37 de aniLascaris a murit în august 1258, la vârsta de numai 37 de ani, lăsând în, lăsând în  
urma sa un copil de opt ani.urma sa un copil de opt ani.
- înainte de a muri, - înainte de a muri, Teodor al II-lea a hotărât ca, în timpul minoratului luiTeodor al II-lea a hotărât ca, în timpul minoratului lui  
Ioan al IV-lea, regenţa să o deţină George Muzalon, omul de încredereIoan al IV-lea, regenţa să o deţină George Muzalon, omul de încredere  
al săual său, şi i-a pus pe toţi demnitarii să depună jurământul faţă de el. , şi i-a pus pe toţi demnitarii să depună jurământul faţă de el. 
- nouă zile mai târziu,  - nouă zile mai târziu,  în timp ce se oficia la Magnesia înmormântareaîn timp ce se oficia la Magnesia înmormântarea  
basileului, mercenarii apuseni au năvălit în biserică şi au măcelărit pebasileului, mercenarii apuseni au năvălit în biserică şi au măcelărit pe  
George Muzalon şi pe fraţii săiGeorge Muzalon şi pe fraţii săi. . 
- se pare că  - se pare că  de acest complot nu a fost străin Mihail Paleologulde acest complot nu a fost străin Mihail Paleologul, căci, căci  
mercenarii apuseni erau în directa sa subordine.mercenarii apuseni erau în directa sa subordine.

7. 7. 4. PRELUAREA PUTERII DE CĂTRE MIHAIL VIII PALEOLOGUL:4. PRELUAREA PUTERII DE CĂTRE MIHAIL VIII PALEOLOGUL:
-  -  noul  regent  a  ajuns  Mihail  care,  rând pe rând,  a  primit  titlul  denoul  regent  a  ajuns  Mihail  care,  rând pe rând,  a  primit  titlul  de  
MEGADUCEMEGADUCE apoi pe acela de  apoi pe acela de DESPOTDESPOT, primul rang al ierarhiei după basileu, primul rang al ierarhiei după basileu. . 
- au urmat presiuni asupra patriarhului Arsenie pentru obţinerea şi a funcţiei- au urmat presiuni asupra patriarhului Arsenie pentru obţinerea şi a funcţiei  
supreme. supreme. 
- ca urmare, - ca urmare, la 1 decembrie 1258, Mihail al VIII-lea a fost ridicat pe scutla 1 decembrie 1258, Mihail al VIII-lea a fost ridicat pe scut  
la Magnesiala Magnesia, iar după o lună, , iar după o lună, la 1 ianuarie 1259, a fost încoronat basileula 1 ianuarie 1259, a fost încoronat basileu  
la Niceea de către patriarhla Niceea de către patriarh. . 
-  tânărul  -  tânărul  Ioan  al  IV-lea  a  fost  trimis  într-un  castel  de  pe  malulIoan  al  IV-lea  a  fost  trimis  într-un  castel  de  pe  malul  
BosforuluiBosforului. . 
- - patriarhul Arseniepatriarhul Arsenie, dându-şi seama că se încalcă toate obiceiurile şi legile, dându-şi seama că se încalcă toate obiceiurile şi legile  
statornicite cu privire la succesiune, statornicite cu privire la succesiune, s-a retras într-o mănăstires-a retras într-o mănăstire. . 
- - Mihail, considerând această retragere ca pe o abdicareMihail, considerând această retragere ca pe o abdicare, , a determinata determinat  
sinodul să aleagă ca nou patriarh pe  sinodul să aleagă ca nou patriarh pe  NNICHIFORICHIFOR, mitropolitul de Efes, mitropolitul de Efes, în, în  
ciuda opoziţiei arhiepiscopilor de Sardes şi de Tesalonic.ciuda opoziţiei arhiepiscopilor de Sardes şi de Tesalonic.
-  în  exterior  -  în  exterior  ameninţărileameninţările nu  veneau  din  partea  Constantinopolului,  unde nu  veneau  din  partea  Constantinopolului,  unde  
Balduin al II-lea se găsea într-o sărăcie completă, ci  Balduin al II-lea se găsea într-o sărăcie completă, ci  din partea Epiruluidin partea Epirului al al  
cărui  despot,  Mihail  al  III-lea,  cărui  despot,  Mihail  al  III-lea,  a anexat Macedonia până la Vardar şi  aa anexat Macedonia până la Vardar şi  a  
alcătuit  o alianţă împotriva statului  niceean cu Manfred,  suveranulalcătuit  o alianţă împotriva statului  niceean cu Manfred,  suveranul  
Regatului celor două Sicilii şi Guillaume de Villehardouin, prinţul deRegatului celor două Sicilii şi Guillaume de Villehardouin, prinţul de  
Moreea.Moreea.  
- în octombrie 1259, - în octombrie 1259, marele domestic Ioan, fratele lui Mihail Paleologul,marele domestic Ioan, fratele lui Mihail Paleologul,  
i-a înfrânat pe aliaţi la Pelagoniai-a înfrânat pe aliaţi la Pelagonia..

7. 7. 5. ACŢIUNILE LUI MIHAIL VIII PENTRU RECUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI:5. ACŢIUNILE LUI MIHAIL VIII PENTRU RECUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI:
-  basileul  niceean  şi-a  putut  îndrepta  acum  întreaga  -  basileul  niceean  şi-a  putut  îndrepta  acum  întreaga  atenţie  în  direcţiaatenţie  în  direcţia  
pregătirilor pentru ocuparea Constantinopoluluipregătirilor pentru ocuparea Constantinopolului. . 
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- având linişte dinspre părţile europene, el - având linişte dinspre părţile europene, el a semnat un tratat cu mongoliia semnat un tratat cu mongolii  
abandonându-şi  aliatul,  pe  sultanul  de  Ikonion  şi  un  tratatabandonându-şi  aliatul,  pe  sultanul  de  Ikonion  şi  un  tratat  
asemănător cu Manuel Comnenul, împăratul de Trapezuntasemănător cu Manuel Comnenul, împăratul de Trapezunt. . 
-  scopul  acestor  tratate  era  -  scopul  acestor  tratate  era  recucerirea  capitalei  de  odinioară  arecucerirea  capitalei  de  odinioară  a  
ImperiuluiImperiului. . 
-  o încercare,  -  o încercare,  în primăvara lui 1260, de a intra în Constantinopol cuîn primăvara lui 1260, de a intra în Constantinopol cu  
ajutorul  unui  mare  nobil  latin,  Anseau  de  Toucy,  care  urma  să-iajutorul  unui  mare  nobil  latin,  Anseau  de  Toucy,  care  urma  să-i  
deschidă una din porţile oraşului, a rămas fără rezultatdeschidă una din porţile oraşului, a rămas fără rezultat. . 
- Paleologul, după ce a încheiat un armistiţiu cu Baldouin, a revenit la Niceea. - Paleologul, după ce a încheiat un armistiţiu cu Baldouin, a revenit la Niceea. 
- aceasta s-a petrecut la scurtă vreme după ce a primit o ambasadă genoveză- aceasta s-a petrecut la scurtă vreme după ce a primit o ambasadă genoveză  
care  i-a  propus  să-l  ajute  să  recucerească  Constantinopolul  în  schimbulcare  i-a  propus  să-l  ajute  să  recucerească  Constantinopolul  în  schimbul  
acordării unor privilegii importante. acordării unor privilegii importante. 
-  -  după 1204, genovezii,  care şi-au pierdut toate avantajele în estuldupă 1204, genovezii,  care şi-au pierdut toate avantajele în estul  
Mediteranei datorită Veneţiei, s-au angajat la un război de piraterieMediteranei datorită Veneţiei, s-au angajat la un război de piraterie  
împotriva  stabilimentelor  veneţiene  şi  n-au  recunoscut  niciodatăîmpotriva  stabilimentelor  veneţiene  şi  n-au  recunoscut  niciodată  
legitimitatea Imperiului latinlegitimitatea Imperiului latin. . 
- după intense negocieri, papa Alexandru al IV-lea şi-a impus arbitrajul asupra- după intense negocieri, papa Alexandru al IV-lea şi-a impus arbitrajul asupra  
beligeranţilor  dar  nu a reuşit  să determine pe veneţieni  să cedeze ceva înbeligeranţilor  dar  nu a reuşit  să determine pe veneţieni  să cedeze ceva în  
favoarea genovezilor.favoarea genovezilor.
-  -  basileul neavând o flotă suficientă pentru a ataca Constantinopolulbasileul neavând o flotă suficientă pentru a ataca Constantinopolul  
şi dinspre mare, a acceptat toate condiţiile genovezilorşi dinspre mare, a acceptat toate condiţiile genovezilor. . 
-  -  prin  tratatul  semnat  la  prin  tratatul  semnat  la  NNYMPHAIONYMPHAION,  Mihail  al  VIII-lea  Paleologul  a,  Mihail  al  VIII-lea  Paleologul  a  
încheiat cu Genova o alianţă defensivă şi ofensivă împotrivă Veneţieiîncheiat cu Genova o alianţă defensivă şi ofensivă împotrivă Veneţiei  
şi a lui Baldouin al II-leaşi a lui Baldouin al II-lea. . 
-  -  Genova punea flota sa la dispoziţia împăratului care îi acorda toateGenova punea flota sa la dispoziţia împăratului care îi acorda toate  
avantajele şi cartierele pe care veneţienii le aveau la Constantinopol,avantajele şi cartierele pe care veneţienii le aveau la Constantinopol,  
în Arhipelag şi în Marea Neagră, la fel ca şi libertatea de comerţ înîn Arhipelag şi în Marea Neagră, la fel ca şi libertatea de comerţ în  
întregul Imperiuîntregul Imperiu. . 
- consecinţele acestui tratat, care înlocuia monopolul economic al Veneţiei cu- consecinţele acestui tratat, care înlocuia monopolul economic al Veneţiei cu  
cel al Genovei, urma să joace un rol nefast în destinul Bizanţului.cel al Genovei, urma să joace un rol nefast în destinul Bizanţului.
-  printr-o  veritabilă  ironie  a  soartei,  -  printr-o  veritabilă  ironie  a  soartei,  nici  acest  tratat  dezastros,  nicinici  acest  tratat  dezastros,  nici  
celelalte dispoziţii ale lui Mihail al VIII-lea n-au ajutat la recucerireacelelalte dispoziţii ale lui Mihail al VIII-lea n-au ajutat la recucerirea  
ConstantinopoluluiConstantinopolului. . 

7. 7. 6. RECUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI ŞI REOCUPAREA SA:6. RECUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI ŞI REOCUPAREA SA:
-  -  gloria  intrării  în  capitală,  la  25  iulie  1261,  i-a  revenit  unuigloria  intrării  în  capitală,  la  25  iulie  1261,  i-a  revenit  unui  
conducător de oşti cât se poate de obscur, cezarul conducător de oşti cât se poate de obscur, cezarul AALEXIOSLEXIOS S STRATEGOPOULOSTRATEGOPOULOS  
care,  însărcinat  să  facă  o  demonstraţie  de  forţă  cu  opt  sute  decare,  însărcinat  să  facă  o  demonstraţie  de  forţă  cu  opt  sute  de  
oameni la frontiera bulgară, şi-a modificat traseul pentru a observaoameni la frontiera bulgară, şi-a modificat traseul pentru a observa  
oraşul imperialoraşul imperial. . 
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- ajuns sub ziduri, ca urmare a înţelegerii dintre o patrulă şi locuitorii cartierului- ajuns sub ziduri, ca urmare a înţelegerii dintre o patrulă şi locuitorii cartierului  
respectiv,  respectiv,  detaşamentul a intrat în oraş, în timp ce Balduin al II-leadetaşamentul a intrat în oraş, în timp ce Balduin al II-lea  
fugea cu o corabiefugea cu o corabie. . 
- - flota veneţianăflota veneţiană care se găsea la intrarea în Marea Neagră întorcându-se,  care se găsea la intrarea în Marea Neagră întorcându-se, aa  
fost pusă în faţa faptului împlinitfost pusă în faţa faptului împlinit..
- la 15 august 1261,  - la 15 august 1261,  Mihail al VIII-lea Paleologul şi-a făcut intrarea înMihail al VIII-lea Paleologul şi-a făcut intrarea în  
oraş şi  a fost încoronat din nou în catedrala Sfânta Sofia de cătreoraş şi  a fost încoronat din nou în catedrala Sfânta Sofia de către  
patriarhul  Arsenie,  rechemat  în  fruntea  Bisericii  Ortodoxe,  dupăpatriarhul  Arsenie,  rechemat  în  fruntea  Bisericii  Ortodoxe,  după  
moartea patriarhului Nichiformoartea patriarhului Nichifor (august 1261 – mai 1265, a doua oară).  (august 1261 – mai 1265, a doua oară). 
-  -  după o întrerupere de 57 de ani, Constantinopolul redevenea Nouadupă o întrerupere de 57 de ani, Constantinopolul redevenea Noua  
RomăRomă, reşedinţa Imperiului. , reşedinţa Imperiului. 
- tradiţia era, astfel, reluată.- tradiţia era, astfel, reluată.

8. PRINCIPATUL DE AHAIA:8. PRINCIPATUL DE AHAIA:
- - celelalte state latine născute din Cruciada a IV-a n-au dispărut toatecelelalte state latine născute din Cruciada a IV-a n-au dispărut toate  
odată cu Imperiul latin de Constantinopolodată cu Imperiul latin de Constantinopol. . 
-  fără  să  menţionăm  -  fără  să  menţionăm  VeneţiaVeneţia,  care  ,  care  îşi  va mai  menţine încă mult  timpîşi  va mai  menţine încă mult  timp  
imperiul său colonial în mările răsăritene şi senioriile insulare pe careimperiul său colonial în mările răsăritene şi senioriile insulare pe care  
le-au fondat patricienii săile-au fondat patricienii săi,  ,  ducatul de Atena sub conducerea familieiducatul de Atena sub conducerea familiei  
La Roche a supravieţuit până în 1311La Roche a supravieţuit până în 1311. . 
- - dezastroasa bătălie de la Kephissos, în Beoţia, a instalat autoritateadezastroasa bătălie de la Kephissos, în Beoţia, a instalat autoritatea  
catalană (1311-1333) pe care o înlocuiesc ducii florentini din familiacatalană (1311-1333) pe care o înlocuiesc ducii florentini din familia  
Acciaiuoli (1333-1456)Acciaiuoli (1333-1456)..
-  -  Principatul  de  Ahaia  sub  conducerea  celor  trei  Villehardouin,Principatul  de  Ahaia  sub  conducerea  celor  trei  Villehardouin,  
Geoffroy I, fondatorul dinastiei, precum şi fiul său Geoffroy al II-lea şiGeoffroy I, fondatorul dinastiei, precum şi fiul său Geoffroy al II-lea şi  
Guillaume (1209-1278), a cunoscut încă o perioadă de înflorireGuillaume (1209-1278), a cunoscut încă o perioadă de înflorire..
-  cu  toată  organizarea  ei  pur  feudală  şi  cu  cele  douăsprezece  baronate-  cu  toată  organizarea  ei  pur  feudală  şi  cu  cele  douăsprezece  baronate  
înfiinţate  de  cucerirea  franceză,  ţara,  administrată  cu  pricepere  de  cătreînfiinţate  de  cucerirea  franceză,  ţara,  administrată  cu  pricepere  de  către  
suveranii săi, a fost, în tot cursul secolului al XIII-lea, unul din statele cele maisuveranii săi, a fost, în tot cursul secolului al XIII-lea, unul din statele cele mai  
prospere ale Orientului latin.prospere ale Orientului latin.
-  -  finanţele  au  cunoscut  o  constantă  prosperitatefinanţele  au  cunoscut  o  constantă  prosperitate,  cavaleria  era,  cavaleria  era  
considerată ca fiind cea mai bună din Europa. considerată ca fiind cea mai bună din Europa. 
- liniştea domnea în stat iar înţelegerea cu supuşii greci mulţumitoare. - liniştea domnea în stat iar înţelegerea cu supuşii greci mulţumitoare. 
- - curtea de la Andravidacurtea de la Andravida era, după spusele unui cronicar, „ era, după spusele unui cronicar, „mai strălucitoaremai strălucitoare   
decât a celor mai mari regidecât a celor mai mari regi”. ”. 
-  influenţa franceză era atotputernică şi „- influenţa franceză era atotputernică şi „se vorbea această limbă la fel  dese vorbea această limbă la fel  de   
bine ca la Parisbine ca la Paris”.”.
- societatea cavalerească şi franceză din principatul de Ahaia este admirabil- societatea cavalerească şi franceză din principatul de Ahaia este admirabil  
prezentată în prezentată în Cronica de MoreeaCronica de Moreea. . 
-  urmele  acestei  perioade  se  văd  şi  azi,  peste  tot  întâlnindu-se  ruinele-  urmele  acestei  perioade  se  văd  şi  azi,  peste  tot  întâlnindu-se  ruinele  
impresionante ale marilor cetăţi feudale pe care le-au ridicat stăpânii franceziimpresionante ale marilor cetăţi feudale pe care le-au ridicat stăpânii francezi  
ai ţării. ai ţării. 
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- este unul dintre aspectele deosebit de interesante ale istoriei bizantine cum o- este unul dintre aspectele deosebit de interesante ale istoriei bizantine cum o  
ţară cucerită cu armele   s-a pătruns atât de tare de o civilizaţie îndepărtatăţară cucerită cu armele   s-a pătruns atât de tare de o civilizaţie îndepărtată  
cum a fost cea franceză din veacul al XIII-lea.cum a fost cea franceză din veacul al XIII-lea.
- totuşi,  - totuşi,  înfrângerea de la Pelagonia, unde Guillaume de Villehardouinînfrângerea de la Pelagonia, unde Guillaume de Villehardouin  
a  căzut  în  mâinile  lui  Mihail  Paleologul,  a  avut  consecinţe  gravea  căzut  în  mâinile  lui  Mihail  Paleologul,  a  avut  consecinţe  grave  
pentru Principatul de Ahaiapentru Principatul de Ahaia. . 
- pentru a fi eliberat, suveranul francez a fost nevoit, prin tratatul din 1262, să- pentru a fi eliberat, suveranul francez a fost nevoit, prin tratatul din 1262, să  
cedeze grecilor Monembasia, Mistra şi alte cetăţi. cedeze grecilor Monembasia, Mistra şi alte cetăţi. 
- - bizantinii, astfel, au repus piciorul în Peloponezbizantinii, astfel, au repus piciorul în Peloponez. . 
- după moartea lui Villehardouin (1278), sub guvernarea unor femei şi a unor- după moartea lui Villehardouin (1278), sub guvernarea unor femei şi a unor  
străini, principi angevini, cu ajutorul populaţiei băştinaşe, s-au făcut progresestrăini, principi angevini, cu ajutorul populaţiei băştinaşe, s-au făcut progrese  
rapide  fondându-se  în  veacul  al  XVI-lea  rapide  fondându-se  în  veacul  al  XVI-lea  Despotatul  de  MoreeaDespotatul  de  Moreea,  care  a,  care  a  
reprezentat apoi un stat discordant în decăderea generală bizantinăreprezentat apoi un stat discordant în decăderea generală bizantină
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SSTUDIULTUDIUL 2 2

BIZANŢUL ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIII-LEA ŞIBIZANŢUL ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIII-LEA ŞI  
ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIV-LEAÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIV-LEA

1. SITUAŢIA IMPERIULUI GREC ÎN 1261. MIHAIL VIII PALEOLOGUL:1. SITUAŢIA IMPERIULUI GREC ÎN 1261. MIHAIL VIII PALEOLOGUL:

1. 1. 1. ÎNTINDEREA DIMINUATĂ A IMPERIULUI RESTAURAT. NOI AMENINŢĂRI:1. ÎNTINDEREA DIMINUATĂ A IMPERIULUI RESTAURAT. NOI AMENINŢĂRI:
-  Imperiul,  la  dimensiunea  la  care  a  fost  constituit  sub  noua  dinastie  a-  Imperiul,  la  dimensiunea  la  care  a  fost  constituit  sub  noua  dinastie  a  
Paleologilor, nu mai semăna deloc cu cel de pe vremea Comnenilor. Paleologilor, nu mai semăna deloc cu cel de pe vremea Comnenilor. 
- în Asia, Imperiul de Trapezunt stăpânea cea mai mare parte a provinciilor de- în Asia, Imperiul de Trapezunt stăpânea cea mai mare parte a provinciilor de  
pe malul Mării Negre şi forma de stat independent care se izola tot mai multpe malul Mării Negre şi forma de stat independent care se izola tot mai mult  
de Bizanţ având, până la mijlocul secolului al XV-lea o existenţă paralelă cude Bizanţ având, până la mijlocul secolului al XV-lea o existenţă paralelă cu  
cea a Imperiului grec.  cea a Imperiului grec.  
- în Europa, Despotatul de Epir ocupa sudul Albaniei şi o parte din Etolia. - în Europa, Despotatul de Epir ocupa sudul Albaniei şi o parte din Etolia. 
- ducatul de Neopatras sau Vlahia Mare se întindea peste Tessalia, Locrida şi- ducatul de Neopatras sau Vlahia Mare se întindea peste Tessalia, Locrida şi  
Phtiotida.Phtiotida.
- alături de aceste state greceşti, exista în Grecia centrală un ducat latin la- alături de aceste state greceşti, exista în Grecia centrală un ducat latin la  
Atena şi, în Peloponez şi un principat latin de Moreea. Atena şi, în Peloponez şi un principat latin de Moreea. 
- veneţienii stăpâneau cea mai mare parte a insulelor din Arhipelag. - veneţienii stăpâneau cea mai mare parte a insulelor din Arhipelag. 
-  genovezii  deţineau  insula  Chios  şi  aveau  importante  colonii  pe  litoralul-  genovezii  deţineau  insula  Chios  şi  aveau  importante  colonii  pe  litoralul  
anatolian şi în Marea Neagră.anatolian şi în Marea Neagră.
-  imperiul  restaurat  nu mai  cuprindea decât trei  grupe de teritorii:  în  Asia,-  imperiul  restaurat  nu mai  cuprindea decât trei  grupe de teritorii:  în  Asia,  
vechile posesiuni ale Imperiului de Niceea, iar în Europa, Constantinopolul cuvechile posesiuni ale Imperiului de Niceea, iar în Europa, Constantinopolul cu  
Tracia şi o parte a Macedoniei unde Tesalonicul era oraşul principal. Tracia şi o parte a Macedoniei unde Tesalonicul era oraşul principal. 
- în sfârşit, câteva insule: Rhodos, Lesbos, Samotrace şi Imbros. - în sfârşit, câteva insule: Rhodos, Lesbos, Samotrace şi Imbros. 
- un factor agravant în reprezenta faptul că în faţa acestui Imperiu, epuizat din- un factor agravant în reprezenta faptul că în faţa acestui Imperiu, epuizat din  
punct de vedere financiar, slăbit ca putere militară, se ridicau tinerele state,punct de vedere financiar, slăbit ca putere militară, se ridicau tinerele state,  
puternice şi conştiente de forţa lor, gata să-şi dispute hegemonia cu Bizanţul.puternice şi conştiente de forţa lor, gata să-şi dispute hegemonia cu Bizanţul.
- aşa erau în Peninsula Balcanică, cel de-al doilea imperiu bulgar, în secolul al- aşa erau în Peninsula Balcanică, cel de-al doilea imperiu bulgar, în secolul al  
XIII-lea şi Serbia Mare a lui Stefan Duşan, în secolul următor. XIII-lea şi Serbia Mare a lui Stefan Duşan, în secolul următor. 
- se adăuga la toate acestea ameninţarea crescândă a turcilor în Asia Mică.- se adăuga la toate acestea ameninţarea crescândă a turcilor în Asia Mică.

1. 1. 2. ACŢIUNILE DE RESTAURARE A IMPERIULUI ÎNTREPRINSE DE MIHAIL VIII:2. ACŢIUNILE DE RESTAURARE A IMPERIULUI ÎNTREPRINSE DE MIHAIL VIII:
OO ASPECTE GENERALE:ASPECTE GENERALE:

-  pentru  a  restaura  Imperiul  bizantin  de  altă  dată  era  nevoie  de  eforturi-  pentru  a  restaura  Imperiul  bizantin  de  altă  dată  era  nevoie  de  eforturi  
deosebite. deosebite. 
- în acest sens, Mihail al VIII-lea (1261-1282), s-a străduit să realizeze lucruri- în acest sens, Mihail al VIII-lea (1261-1282), s-a străduit să realizeze lucruri  
grandioase. grandioase. 

    Tehnoredactare, sistematizare, viziune grafică:Tehnoredactare, sistematizare, viziune grafică:

                 ©                 ©  Cătălin PopiCătălin Popi
   Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia   Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

2121



-  chiar  dacă  n-a  reuşit  să-şi  pună  în  aplicare  întregul  său  geniu  practic  şi-  chiar  dacă  n-a  reuşit  să-şi  pună  în  aplicare  întregul  său  geniu  practic  şi  
abilitatea sa deosebită, el rămâne ultimul din marii împăraţi ai Bizanţului.abilitatea sa deosebită, el rămâne ultimul din marii împăraţi ai Bizanţului.

OO ACTUL REPROBABIL AL MUTILĂRII LUI IOAN LASCARIS:ACTUL REPROBABIL AL MUTILĂRII LUI IOAN LASCARIS:

- imaginea sa a fost însă umbrită de un prim gest, reprobabil prin cruzimea sa,- imaginea sa a fost însă umbrită de un prim gest, reprobabil prin cruzimea sa,  
dar menit să-i consolideze puterea. dar menit să-i consolideze puterea. 
-  în  dorinţa  sa  de  a-şi  întări  autoritatea,  simţind  foarte  bine  că  el  este-  în  dorinţa  sa  de  a-şi  întări  autoritatea,  simţind  foarte  bine  că  el  este  
considerat, totuşi, un uzurpator, nu a ezitat să comită cu sânge rece o crimăconsiderat, totuşi, un uzurpator, nu a ezitat să comită cu sânge rece o crimă  
politică: a orbit şi întemniţat pe bietul copil Ioan Lascaris, în vârstă de 12 ani,politică: a orbit şi întemniţat pe bietul copil Ioan Lascaris, în vârstă de 12 ani,  
moştenitorul legitim al tronului şi a avut cruzimea de a mutila şi pe secretarulmoştenitorul legitim al tronului şi a avut cruzimea de a mutila şi pe secretarul  
său,  Manuel  Holobolos,  pedepsindu-l  astfel  pentru  mila  arătată  faţă  desău,  Manuel  Holobolos,  pedepsindu-l  astfel  pentru  mila  arătată  faţă  de  
nevinovata victimă. nevinovata victimă. 
- reacţia n-a întârziat. - reacţia n-a întârziat. 
-  aflând,  patriarhul  Arsenie,  cuprins  de oroare şi  de remuşcări,  a pronunţat-  aflând,  patriarhul  Arsenie,  cuprins  de oroare şi  de remuşcări,  a pronunţat  
anatema asupra basileului, ceea ce a dus la un conflict cu caracter religios dinanatema asupra basileului, ceea ce a dus la un conflict cu caracter religios din  
cele mai nedorite şi care a avut ca rezultat depunerea patriarhului Arsenie,cele mai nedorite şi care a avut ca rezultat depunerea patriarhului Arsenie,  
exilarea lui la Proconese şi alegerea lui Germanos, arhiepiscopul de Adrianopol,exilarea lui la Proconese şi alegerea lui Germanos, arhiepiscopul de Adrianopol,  
ca patriarh. ca patriarh. 
-  toată  această  acţiune  a  fost  condusă  de  călugărul  Iosif,  ignorant,  dar-  toată  această  acţiune  a  fost  condusă  de  călugărul  Iosif,  ignorant,  dar  
îndrăzneţ, duhovnicul lui Mihail al VIII-lea. îndrăzneţ, duhovnicul lui Mihail al VIII-lea. 
- adepţii lui Arsenie n-au recunoscut apoi pe nici unul din succesorii săi până în- adepţii lui Arsenie n-au recunoscut apoi pe nici unul din succesorii săi până în  
1306.1306.
-  prin  intrigile  sale,  Iosif  l-a  forţat  pe  Germanos  să  abdice  din  funcţia  de-  prin  intrigile  sale,  Iosif  l-a  forţat  pe  Germanos  să  abdice  din  funcţia  de  
patriarh  (14 septembrie  1266)  şi  a  impus  propria  sa  alegere,  după care apatriarh  (14 septembrie  1266)  şi  a  impus  propria  sa  alegere,  după care a  
ridicat, în mod solemn, anatema. ridicat, în mod solemn, anatema. 
-  nu  puţini  au  fost  cei  ce  au  continuat  să-l  considere  pe  Arsenie  patriarh-  nu  puţini  au  fost  cei  ce  au  continuat  să-l  considere  pe  Arsenie  patriarh  
legitim.legitim.

o TERITORII RECUCERITE. POLITICA EXTERNĂ:TERITORII RECUCERITE. POLITICA EXTERNĂ:

- îndată după urcarea pe tron, Mihail al VIII-lea şi-a manifestat intenţia de a- îndată după urcarea pe tron, Mihail al VIII-lea şi-a manifestat intenţia de a  
redobândi provinciile  ce au fost ale Imperiului,  atât de la greci cât şi  de laredobândi provinciile  ce au fost ale Imperiului,  atât de la greci cât şi  de la  
latini. latini. 
-  el a pus din nou piciorul în Moreea franceză (sfârşitul  lui  1261), a cucerit-  el a pus din nou piciorul în Moreea franceză (sfârşitul  lui  1261), a cucerit  
Ianina de la epiroţi (1265), o parte din Macedonia de la bulgari (1264) şi maiIanina de la epiroţi (1265), o parte din Macedonia de la bulgari (1264) şi mai  
multe insule din Arhipelag, de la veneţieni. multe insule din Arhipelag, de la veneţieni. 
- a înfrânt obrăznicia genovezilor pe care intenţiona să conteze în anihilarea- a înfrânt obrăznicia genovezilor pe care intenţiona să conteze în anihilarea  
ambiţiilor Veneţiei. ambiţiilor Veneţiei. 
- a repus sub autoritatea unui călugăr grec bisericile sârbe şi bulgare (1272). - a repus sub autoritatea unui călugăr grec bisericile sârbe şi bulgare (1272). 
- însă, foarte curând a trebuit să întâmpine ostilitatea Occidentului.- însă, foarte curând a trebuit să întâmpine ostilitatea Occidentului.

o POLITICA INTERNĂ:POLITICA INTERNĂ:

- politica internă a lui Mihail al VIII-lea a fost în totalitatea ei favoarea marii- politica internă a lui Mihail al VIII-lea a fost în totalitatea ei favoarea marii  
nobilimi. nobilimi. 
- precum odinioară Comnenii şi Anghelii, el a încredinţat funcţiile importante- precum odinioară Comnenii şi Anghelii, el a încredinţat funcţiile importante  
celor apropiaţi lui în primul rând fratelui său Ioan, pe care l-a pus în frunteacelor apropiaţi lui în primul rând fratelui său Ioan, pe care l-a pus în fruntea  
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armatei  imperiale  şi  care  a  contribuit  prin  victoriile  obţinute,  la  creştereaarmatei  imperiale  şi  care  a  contribuit  prin  victoriile  obţinute,  la  creşterea  
prestigiului său. prestigiului său. 
- în 1272, Mihail a asociat la domnie pe fiul său mai mare, Andronic, în vârstă- în 1272, Mihail a asociat la domnie pe fiul său mai mare, Andronic, în vârstă  
de 16 ani şi l-a căsătorit cu fiica lui Ştefan al II-lea, regele Ungariei.de 16 ani şi l-a căsătorit cu fiica lui Ştefan al II-lea, regele Ungariei.

1. 1. 3. INTENŢII OCCIDENTALE DE RESTAURARE A IMPERIULUI LATIN:3. INTENŢII OCCIDENTALE DE RESTAURARE A IMPERIULUI LATIN:
- papalitatea şi Veneţia n-au renunţat la ideea de a restaura Imperiul latin. - papalitatea şi Veneţia n-au renunţat la ideea de a restaura Imperiul latin. 
- noul suveran al Regatului celor două Sicilii,  Carol de Anjou, moştenitor, în- noul suveran al Regatului celor două Sicilii,  Carol de Anjou, moştenitor, în  
virtutea tratatului de la Viterbo (1267), al drepturilor împăratului Baldouin II,virtutea tratatului de la Viterbo (1267), al drepturilor împăratului Baldouin II,  
era suzeran al principatului de Ahaia, prin căsătoria fiului său cu urmaşa luiera suzeran al principatului de Ahaia, prin căsătoria fiului său cu urmaşa lui  
Villehardouin. Villehardouin. 
- el nutrea astfel mari ambiţii faţă de Orient. - el nutrea astfel mari ambiţii faţă de Orient. 
-  Carol  de Anjou a cucerit  insula  Corfu (1267),  a ocupat  Durazzo şi  coasta-  Carol  de Anjou a cucerit  insula  Corfu (1267),  a ocupat  Durazzo şi  coasta  
Epirului (1272) şi a luat titlul de rege al Albaniei, aliindu-se cu toţi duşmaniiEpirului (1272) şi a luat titlul de rege al Albaniei, aliindu-se cu toţi duşmanii  
Imperiului, cu bulgarii, cu sârbii, cu principele Vlahiei Mari.Imperiului, cu bulgarii, cu sârbii, cu principele Vlahiei Mari.

2.  SINODUL  „ECUMENIC”  DE  LA  LYON  (1274)  ŞI  EŞECUL  ÎNCERCĂRII  DE2.  SINODUL  „ECUMENIC”  DE  LA  LYON  (1274)  ŞI  EŞECUL  ÎNCERCĂRII  DE  
REFACERE A UNITĂŢII CREŞTINE:REFACERE A UNITĂŢII CREŞTINE:

2. 2. 1. POZIŢIA PAPALITĂŢII:1. POZIŢIA PAPALITĂŢII:
- în această criză deosebită, noul papă, Grigore al X-lea, a iniţiat o apropiere de- în această criză deosebită, noul papă, Grigore al X-lea, a iniţiat o apropiere de  
basileu, în scopul refacerii unităţii Bisericii creştine. basileu, în scopul refacerii unităţii Bisericii creştine. 
- suveranul pontif nu cerea decât recunoaşterea primatului papal în drept şi în- suveranul pontif nu cerea decât recunoaşterea primatului papal în drept şi în  
fapt şi pomenirea papei în Liturghie. fapt şi pomenirea papei în Liturghie. 

2. 2. 2. PROPAGANDA IMPERIALĂ ÎN FAVOAREA UNIRII:2. PROPAGANDA IMPERIALĂ ÎN FAVOAREA UNIRII:
-  Mihail  al  VIII-lea  s-a  lansat  într-o  propagandă  activă  pentru  a  demonstra-  Mihail  al  VIII-lea  s-a  lansat  într-o  propagandă  activă  pentru  a  demonstra  
clerului că aceste concesii erau mici în raport cu ceea ce se oferea în schimb:clerului că aceste concesii erau mici în raport cu ceea ce se oferea în schimb:  
salvarea Constantinopolului. salvarea Constantinopolului. 
- dar, de la începutul campaniei sale, el s-a lovit de opoziţia ireductibilă, chiar- dar, de la începutul campaniei sale, el s-a lovit de opoziţia ireductibilă, chiar  
dacă temperată ca formă de manifestare, a întregii lumi ortodoxe bizantine. dacă temperată ca formă de manifestare, a întregii lumi ortodoxe bizantine. 
- între timp, basileul nu a ezitat să treacă peste această atitudine şi l-a înştiinţă- între timp, basileul nu a ezitat să treacă peste această atitudine şi l-a înştiinţă  
pe papă că, în ciuda dificultăţilor, clerul era gata să accepte „unirea” şi a cerutpe papă că, în ciuda dificultăţilor, clerul era gata să accepte „unirea” şi a cerut  
să garanteze integritatea solilor pe care el îi trimitea la sinod.să garanteze integritatea solilor pe care el îi trimitea la sinod.
- se pare că nimic nu  mai putea împiedica realizarea „unirii”. - se pare că nimic nu  mai putea împiedica realizarea „unirii”. 
- la Constantinopol, basileul şi-a continuat propaganda şi a obţinut o adevărată- la Constantinopol, basileul şi-a continuat propaganda şi a obţinut o adevărată  
victorie atunci  când a câştigat  de partea sa pe teologul  Ioan Veccos,  pânăvictorie atunci  când a câştigat  de partea sa pe teologul  Ioan Veccos,  până  
atunci ostil oricărei apropieri faţă de Roma, în timp ce, patriarhul Iosif, cu totatunci ostil oricărei apropieri faţă de Roma, în timp ce, patriarhul Iosif, cu tot  
ataşamentul său faţă de basileu, a rămas de neînduplecat.ataşamentul său faţă de basileu, a rămas de neînduplecat.

2. 2. 3. PARTICIPAREA GRECILOR LA SINOD:3. PARTICIPAREA GRECILOR LA SINOD:
-  grecii  nu  trebuiau  să  participe  la  sinodul  convocat  la  Lyon  decât  printr-o-  grecii  nu  trebuiau  să  participe  la  sinodul  convocat  la  Lyon  decât  printr-o  
ambasadă  care  urma  să  aibă  în  fruntea  ei  pe  ex-patriarhul  Germanos,  peambasadă  care  urma  să  aibă  în  fruntea  ei  pe  ex-patriarhul  Germanos,  pe  
marele logothet Gheorghios Acropolites şi pe Teofan, mitropolitul de Niceea. marele logothet Gheorghios Acropolites şi pe Teofan, mitropolitul de Niceea. 
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- aceştia au dus o scrisoare către papă din partea împăratului, recunoscând- aceştia au dus o scrisoare către papă din partea împăratului, recunoscând  
toată doctrina Bisericii romane şi un act al clerului care se limita la concesiiletoată doctrina Bisericii romane şi un act al clerului care se limita la concesiile  
formulate de Grigore al X-lea. formulate de Grigore al X-lea. 
- după citirea acestor scrisori, uniunea celor două Biserici a fost pronunţată de- după citirea acestor scrisori, uniunea celor două Biserici a fost pronunţată de  
papă în cea de a patra întrunire a sinodului, la 6 iulie 1274.papă în cea de a patra întrunire a sinodului, la 6 iulie 1274.
- visul  papalităţii  s-a realizat prin recunoaşterea supremaţiei  sale, dar acest- visul  papalităţii  s-a realizat prin recunoaşterea supremaţiei  sale, dar acest  
acord nu era viabil datorită fundamentului pur politic pe care a fost aşezat. acord nu era viabil datorită fundamentului pur politic pe care a fost aşezat. 
- Mihail al  VIII-lea a smuls cu forţa adeziunea clerului ortodox având îndreptată- Mihail al  VIII-lea a smuls cu forţa adeziunea clerului ortodox având îndreptată  
împotriva sa chiar şi atitudinea celor mai apropiate rudenii ale sale. împotriva sa chiar şi atitudinea celor mai apropiate rudenii ale sale. 
- aşa cum remarcă cercetătorii problemei, la sinod n-au participat decât doi- aşa cum remarcă cercetătorii problemei, la sinod n-au participat decât doi  
episcopi greci şi „unirea” a fost hotărâtă „episcopi greci şi „unirea” a fost hotărâtă „fără nici o pregătire psihologică, fărăfără nici o pregătire psihologică, fără   
discuţii teologie asupra punctelor în litigiudiscuţii teologie asupra punctelor în litigiu”. ”. 
- în curând s-a dovedit că forţa nu serveşte la nimic în acest domeniu, că a- în curând s-a dovedit că forţa nu serveşte la nimic în acest domeniu, că a  
lipsit de la început adeziunea sufletelor. lipsit de la început adeziunea sufletelor. 
- Mihail al VIII-lea a acţionat pe cont propriu, contrar sensului firesc al vieţii- Mihail al VIII-lea a acţionat pe cont propriu, contrar sensului firesc al vieţii  
spirituale bizantine.spirituale bizantine.

2. 2. 4. EFECTELE IMEDIATE ALE SINODULUI:4. EFECTELE IMEDIATE ALE SINODULUI:
-  rezultatele  imediate  ale  sinodului  au  fost,  pe de o  parte,  semnarea unui-  rezultatele  imediate  ale  sinodului  au  fost,  pe de o  parte,  semnarea unui  
armistiţiu între Carol de Anjou şi Mihai al VIII-lea şi, pe de altă parte, abdicareaarmistiţiu între Carol de Anjou şi Mihai al VIII-lea şi, pe de altă parte, abdicarea  
patriarhului Iosif (mai 1275). patriarhului Iosif (mai 1275). 
- este semnificativ că ceremonia de instalare a noului patriarh, Ioan Veccos, n-- este semnificativ că ceremonia de instalare a noului patriarh, Ioan Veccos, n-
a avut loc la catedrala Sfânta Sofia, ci în capela palatului imperial. a avut loc la catedrala Sfânta Sofia, ci în capela palatului imperial. 
- foarte influent la curte, el s-a erijat în apărător al „unirii” dar s-a lovit de o- foarte influent la curte, el s-a erijat în apărător al „unirii” dar s-a lovit de o  
opoziţie înverşunată şi cvasi-generală, condusă de erudiţi precum Grigore dinopoziţie înverşunată şi cvasi-generală, condusă de erudiţi precum Grigore din  
Cipru, de sora basilerului Evloghia şi de prinţi înrudiţi pe care Mihail nu a ezitatCipru, de sora basilerului Evloghia şi de prinţi înrudiţi pe care Mihail nu a ezitat  
să-i întemniţeze. să-i întemniţeze. 
- un sinod antiunionist îndreptat împotriva lui Mihail Paleologul şi al lui Ioan- un sinod antiunionist îndreptat împotriva lui Mihail Paleologul şi al lui Ioan  
Veccos a fust ţinut în Tessalia.Veccos a fust ţinut în Tessalia.
- papa Grigore al X-lea a murit curând (ianuarie 1276) iar succesorii săi (trei- papa Grigore al X-lea a murit curând (ianuarie 1276) iar succesorii săi (trei  
pontifi în doi ani, ianuarie 1276 – mai 1277), aleşi sub influenţa lui Carol depontifi în doi ani, ianuarie 1276 – mai 1277), aleşi sub influenţa lui Carol de  
Anjou,  şi-au  manifestat  deschis  ostilitatea  faţă  de  greci  şi,  recunoscândAnjou,  şi-au  manifestat  deschis  ostilitatea  faţă  de  greci  şi,  recunoscând  
aspiraţiile lumii greceşti, au făcut şi mai grea, imposibilă chiar, misiunea luiaspiraţiile lumii greceşti, au făcut şi mai grea, imposibilă chiar, misiunea lui  
Mihail al VIII-lea şi a lui Ioan Veccos. Mihail al VIII-lea şi a lui Ioan Veccos. 
- papa Nicolae al III-lea a mers până acolo încât a pretins ca împăratul, fiul său,- papa Nicolae al III-lea a mers până acolo încât a pretins ca împăratul, fiul său,  
patriarhul şi toţi clericii ortodocşi să jure individual pe „unire”. patriarhul şi toţi clericii ortodocşi să jure individual pe „unire”. 
- în momentul sosirii legaţilor papali la Constantinopol, Ioan Veccos, ca urmare- în momentul sosirii legaţilor papali la Constantinopol, Ioan Veccos, ca urmare  
a acuzaţiilor ce i s-au adus din toate straturile sociale ale lumii bizantine, şi caa acuzaţiilor ce i s-au adus din toate straturile sociale ale lumii bizantine, şi ca  
urmare a unui conflict cu împăratul, a abdicat din demnitatea de patriarh.urmare a unui conflict cu împăratul, a abdicat din demnitatea de patriarh.
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- după moartea, în 1280, papei Nicolae al III-lea, Carol de Anjou l-a instalat ca- după moartea, în 1280, papei Nicolae al III-lea, Carol de Anjou l-a instalat ca  
succesor  în  scaunul  papal  pe  unul  din  cei  mai  apropiaţi  oameni  ai  săi,  pesuccesor  în  scaunul  papal  pe  unul  din  cei  mai  apropiaţi  oameni  ai  săi,  pe  
cardinalul Simon de Brie (Martin al IV-lea, februarie 1281). cardinalul Simon de Brie (Martin al IV-lea, februarie 1281). 
- orice încercare a lui Mihail al VIII-lea de a menţine „unirea” a fost zadarnică. - orice încercare a lui Mihail al VIII-lea de a menţine „unirea” a fost zadarnică. 
-  după insuccesele  din  Peninsula  Balcanică  ale  lui  Carol  de  Anjou,  această-  după insuccesele  din  Peninsula  Balcanică  ale  lui  Carol  de  Anjou,  această  
alegere părea că-l va ajuta să-şi realizeze marele plan. alegere părea că-l va ajuta să-şi realizeze marele plan. 
- Martin al IV-lea, neînţelegând situaţia dificilă în care se găseau adepţii unirii- Martin al IV-lea, neînţelegând situaţia dificilă în care se găseau adepţii unirii  
la  Constantinopol,  în  special  Mihail  al  VIII-lea,  l-a  excomunicat  pe  basileu,la  Constantinopol,  în  special  Mihail  al  VIII-lea,  l-a  excomunicat  pe  basileu,  
acuzându-l de duplicitate. acuzându-l de duplicitate. 
-  apoi,  prin  intermediul  papei,  se  constitui  o  coaliţie  împotriva  Bizanţului,-  apoi,  prin  intermediul  papei,  se  constitui  o  coaliţie  împotriva  Bizanţului,  
compusă din Carol de Anjou, Filip de Tarent şi Veneţia (iulie 1281).compusă din Carol de Anjou, Filip de Tarent şi Veneţia (iulie 1281).
-  expediţia,  a  cărei  pornire  a  fost  fixată  pe  aprilie  1283,  urma  să  fie  o-  expediţia,  a  cărei  pornire  a  fost  fixată  pe  aprilie  1283,  urma  să  fie  o  
adevărată  cruciadă  menită  să  restaureze  Imperiul  latin  şi  să  cucereascăadevărată  cruciadă  menită  să  restaureze  Imperiul  latin  şi  să  cucerească  
Locurile Sfinte. Locurile Sfinte. 
-  dar,  Mihail  Paleologul  şi  aliatul  său,  Petru al  III-lea,  regele Aragonului,  au-  dar,  Mihail  Paleologul  şi  aliatul  său,  Petru al  III-lea,  regele Aragonului,  au  
profitat  de  răgaz  şi  au  provocat  declanşarea  unei  răscoale  generaleprofitat  de  răgaz  şi  au  provocat  declanşarea  unei  răscoale  generale  
antifranceze în Sicilia, rămasă în istorie sub numele de „antifranceze în Sicilia, rămasă în istorie sub numele de „Vecerniile sicilieneVecerniile siciliene””  
(31 martie 1282). (31 martie 1282). 
- pericolul unei cruciade antibizantine a fost atunci îndepărtat. - pericolul unei cruciade antibizantine a fost atunci îndepărtat. 
- Carol de Anjou nu mai avea forţele necesare nici măcar să-şi apere propriul- Carol de Anjou nu mai avea forţele necesare nici măcar să-şi apere propriul  
stat.stat.

3. SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE ÎN ASIA MICĂ. APARIŢIA TURCILOR OTOMANI:3. SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE ÎN ASIA MICĂ. APARIŢIA TURCILOR OTOMANI:

3. 3. 1. SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE ÎN ASIA MICĂ. APARIŢIA TURCILOR OTOMANI:1. SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE ÎN ASIA MICĂ. APARIŢIA TURCILOR OTOMANI:
- Mihail al VIII-lea a neglijat complet problema Asiei Mici. - Mihail al VIII-lea a neglijat complet problema Asiei Mici. 
- sultanul de Iconion (Rum) nu mai reprezenta o ameninţare pentru Imperiu dar- sultanul de Iconion (Rum) nu mai reprezenta o ameninţare pentru Imperiu dar  
basileul nu dispunea de forţe pentru a-l cuceri. basileul nu dispunea de forţe pentru a-l cuceri. 
- apoi, timp de aproape două secole de când populaţia turcă a început să apară- apoi, timp de aproape două secole de când populaţia turcă a început să apară  
în peninsulă, ei au reuşit să cucerească Anatolia nu numai din punct de vedereîn peninsulă, ei au reuşit să cucerească Anatolia nu numai din punct de vedere  
politic, ci şi al ocupaţiilor ancestrale. politic, ci şi al ocupaţiilor ancestrale. 
- astfel, păstorul turc a alungat agricultorul grec. - astfel, păstorul turc a alungat agricultorul grec. 
- în oraşele în care s-au stabilit, turcii selgiucizi au renunţat la primitivismul lor şi- în oraşele în care s-au stabilit, turcii selgiucizi au renunţat la primitivismul lor şi  
şi-au creat o cultură proprie, în cea mai mare parte de factură grecească. şi-au creat o cultură proprie, în cea mai mare parte de factură grecească. 
- persana era limba oficială a sultanilor iar în artă, tradiţia sassanidă se îmbina cu- persana era limba oficială a sultanilor iar în artă, tradiţia sassanidă se îmbina cu  
elemente elenistice şi armene.elemente elenistice şi armene.
-  se  poate  spune  pe  bună  dreptate  că  dacă  împăraţii  bizantini  ar  fi  putut-  se  poate  spune  pe  bună  dreptate  că  dacă  împăraţii  bizantini  ar  fi  putut  
reocupa Anatolia, ei s-ar fi găsit în faţa unei populaţii inasimilabile căci culturareocupa Anatolia, ei s-ar fi găsit în faţa unei populaţii inasimilabile căci cultura  
greacă şi limba ei nu s-au putut menţine decât în statul de la Trapezunt, îngreacă şi limba ei nu s-au putut menţine decât în statul de la Trapezunt, în  
Bithinia şi pe coastele Arhipelagului, în timp ce Cilicia devenise o colonie cuBithinia şi pe coastele Arhipelagului, în timp ce Cilicia devenise o colonie cu  
populaţie armeană. populaţie armeană. 
- în plus, invazia mongolă, prin mişcarea de populaţie care a fugit la apropierea- în plus, invazia mongolă, prin mişcarea de populaţie care a fugit la apropierea  
ei, a avut ca rezultat întărirea elementului turc în Asia Mică. ei, a avut ca rezultat întărirea elementului turc în Asia Mică. 
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-  este  perioada  când  s-au  format  emiratele  independente  precum  cel  de-  este  perioada  când  s-au  format  emiratele  independente  precum  cel  de  
Karamania, care a cucerit Ikonion în 1278.Karamania, care a cucerit Ikonion în 1278.
-  în  acelaşi  timp,  un  trib  necunoscut  până  atunci  -  în  acelaşi  timp,  un  trib  necunoscut  până  atunci  kei-kauklikei-kaukli,  originar  din,  originar  din  
Chorassan (Horezm), de unde a fost alungat de invazia mongolă, a ajuns înChorassan (Horezm), de unde a fost alungat de invazia mongolă, a ajuns în  
Sultanul de Ikonion, unde s-a pus în serviciul  sultanului  Alaeddin l-a stabilitSultanul de Ikonion, unde s-a pus în serviciul  sultanului  Alaeddin l-a stabilit  
între Kutayeh şi Brusa, sub comanda conducătorului lor, Ertogrul. între Kutayeh şi Brusa, sub comanda conducătorului lor, Ertogrul. 
- acesta a fost momentul în care otomanii au intrat în istorie.- acesta a fost momentul în care otomanii au intrat în istorie.
- neputând intervenii eficient în Asia Mică, Mihail Paleologul nu a organizat nici- neputând intervenii eficient în Asia Mică, Mihail Paleologul nu a organizat nici  
măcar apărarea frontierelor. măcar apărarea frontierelor. 
- el a făcut chiar deservicii acestei acţiuni. - el a făcut chiar deservicii acestei acţiuni. 
-  prin  măsuri  fiscale,  basileul  a  suprimat  privilegiile  acelor  -  prin  măsuri  fiscale,  basileul  a  suprimat  privilegiile  acelor  akritaakritaii,  coloni,  coloni  
stabiliţi  de împăraţii  de la  Niceea,  cu sarcini  de apărare a teritoriilor  de lastabiliţi  de împăraţii  de la  Niceea,  cu sarcini  de apărare a teritoriilor  de la  
frontiere. frontiere. 
- consecinţele acestor măsuri nu s-au lăsat aşteptate. - consecinţele acestor măsuri nu s-au lăsat aşteptate. 
- nemaifiind apărate, provinciile imperiale de margine erau invadate periodic- nemaifiind apărate, provinciile imperiale de margine erau invadate periodic  
de hoarde turceşti  şi  mongole care masacrau populaţia  satelor  şi  devastaude hoarde turceşti  şi  mongole care masacrau populaţia  satelor  şi  devastau  
terenurile agricole. terenurile agricole. 
- bogata vale Meandros a fost transformată în pustiu.- bogata vale Meandros a fost transformată în pustiu.
- singurul succes obţinut de Mihail al VIII-lea în Asia Mică a fost alianţa sa cu- singurul succes obţinut de Mihail al VIII-lea în Asia Mică a fost alianţa sa cu  
Ioan  al  II-lea  Comnenul,  împăratul  de  Trapezunt  care,  după  negocieriIoan  al  II-lea  Comnenul,  împăratul  de  Trapezunt  care,  după  negocieri  
complicate,  pline de dificultăţi  protocolare (1281-1282),  a consimţit  să vinăcomplicate,  pline de dificultăţi  protocolare (1281-1282),  a consimţit  să vină  
personal la Constantinopol pentru a lua în căsătorie o fiică a lui Mihail. personal la Constantinopol pentru a lua în căsătorie o fiică a lui Mihail. 
-  acestă  alianţă  a  celor  două state  bizantine  a  avut  semnificaţia  ei,  dar  a-  acestă  alianţă  a  celor  două state  bizantine  a  avut  semnificaţia  ei,  dar  a  
însemnat mult prea puţin faţă de pierderea irevocabilă a celei mai mari părţi aînsemnat mult prea puţin faţă de pierderea irevocabilă a celei mai mari părţi a  
Asiei Mici.Asiei Mici.
- agitaţiile religioase care au izbucnit în interior au reprezentat o altă cauză a- agitaţiile religioase care au izbucnit în interior au reprezentat o altă cauză a  
slăbiciunii generale.slăbiciunii generale.
-  domnia  lui  Mihai  al  VIII-lea  a  marcat  pentru  Imperiu  un  început  al  unei-  domnia  lui  Mihai  al  VIII-lea  a  marcat  pentru  Imperiu  un  început  al  unei  
renaşteri. renaşteri. 
- dar a urmat decăderea rapidă şi inevitabilă.- dar a urmat decăderea rapidă şi inevitabilă.

4. ANDRONIC II PALEOLOGUL (1282 - 1328):4. ANDRONIC II PALEOLOGUL (1282 - 1328):

4. 4. 1. CONTEXTUL POLITIC GENERAL:1. CONTEXTUL POLITIC GENERAL:
- la moartea sa, Mihail al VIII-lea a lăsat fiului său un stat complet ruinat şi- la moartea sa, Mihail al VIII-lea a lăsat fiului său un stat complet ruinat şi  
tulburat de dispute religioase. tulburat de dispute religioase. 
- sarcina de a scoate Imperiul din această criză era mult prea grea pentru el şi- sarcina de a scoate Imperiul din această criză era mult prea grea pentru el şi  
noul basileu nu a reuşit nici măcar să păstreze rezultatele obţinute. noul basileu nu a reuşit nici măcar să păstreze rezultatele obţinute. 
- în momentul în care cruciada împotriva Constantinopolului părea îndepărtată,- în momentul în care cruciada împotriva Constantinopolului părea îndepărtată,  
noi pericole au început să ameninţe Imperiul. noi pericole au început să ameninţe Imperiul. 
- state tinere şi ambiţioase s-au constituit la frontierele sale, în Europa, statul- state tinere şi ambiţioase s-au constituit la frontierele sale, în Europa, statul  
sârb  care  dorea  să  iasă  la  Marea  Egee  şi  viza  Tesalonicul,  în  Asia  Micăsârb  care  dorea  să  iasă  la  Marea  Egee  şi  viza  Tesalonicul,  în  Asia  Mică  
puternicele emirate turceşti şi, în curând, fără rival, statul otoman.puternicele emirate turceşti şi, în curând, fără rival, statul otoman.
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-  în  timp  ce,  pentru  a  evita  aceste  pericole,  ar  fi  fost  necesare  resurse-  în  timp  ce,  pentru  a  evita  aceste  pericole,  ar  fi  fost  necesare  resurse  
considerabile, Imperiul trecea printr-o criză financiară acută, incapabil să ridiceconsiderabile, Imperiul trecea printr-o criză financiară acută, incapabil să ridice  
oşti suficiente sau să echipeze flote, redus la rangul de stat secundar, de statoşti suficiente sau să echipeze flote, redus la rangul de stat secundar, de stat  
pasiv. pasiv. 
-  Veneţia  şi  Genova  considerau  teritoriul  său  ca  pe  o  zonă  de  colonizare-  Veneţia  şi  Genova  considerau  teritoriul  său  ca  pe  o  zonă  de  colonizare  
comercială ale cărei pieţe şi le disputau deschis. comercială ale cărei pieţe şi le disputau deschis. 
- aşa cum s-a remarcat, acesta a fost cauza principală a decăderii Imperiului şi- aşa cum s-a remarcat, acesta a fost cauza principală a decăderii Imperiului şi  
nu caracterul persoanei unuia sau altuia dintre împăraţi.nu caracterul persoanei unuia sau altuia dintre împăraţi.
- în timpul primei părţi a domniei sale (1282-1302), Andronic a dus o politică- în timpul primei părţi a domniei sale (1282-1302), Andronic a dus o politică  
proprie şi sistematică, total diferită de cea a lui Mihail Paleologul. proprie şi sistematică, total diferită de cea a lui Mihail Paleologul. 
-  obiectivele  sale  erau:  respingerea  unirii  religioase,  efortul  îndreptat  spre-  obiectivele  sale  erau:  respingerea  unirii  religioase,  efortul  îndreptat  spre  
rezolvarea marilor probleme din Orient şi alianţa cu oraşele italiene. rezolvarea marilor probleme din Orient şi alianţa cu oraşele italiene. 
- această politică ar fi reuşit cu resurse mari dar aşa, ea a dus la frământări- această politică ar fi reuşit cu resurse mari dar aşa, ea a dus la frământări  
religioase şi a avut rezultate nedorite în interior şi exterior.religioase şi a avut rezultate nedorite în interior şi exterior.
- după 1302, dimpotrivă, Andronic n-a mai urmat o politică coerentă. - după 1302, dimpotrivă, Andronic n-a mai urmat o politică coerentă. 
- el s-a mulţumit cu măsuri extreme. - el s-a mulţumit cu măsuri extreme. 
- Imperiul a ajuns la discreţia catalanilor şi italienilor. - Imperiul a ajuns la discreţia catalanilor şi italienilor. 
-  toate  acestea  au  determinat  declanşarea  unui  război  civil  în  interiorul-  toate  acestea  au  determinat  declanşarea  unui  război  civil  în  interiorul  
statului.statului.

4. 4. 2. RESPINGEREA UNIRII RELIGIOASE:2. RESPINGEREA UNIRII RELIGIOASE:
-  pericolul  unei  cruciade  occidentale  fiind  îndepărtat  şi  dându-şi  seama că-  pericolul  unei  cruciade  occidentale  fiind  îndepărtat  şi  dându-şi  seama că  
unirea celor două Biserici n-a contribuit în nici un fel la rezolvarea problemei,unirea celor două Biserici n-a contribuit în nici un fel la rezolvarea problemei,  
Andronic şi-a inaugurat domnia prin măsuri evident antiunioniste. Andronic şi-a inaugurat domnia prin măsuri evident antiunioniste. 
- între acestea pot fi considerate înmormântarea nocturnă şi fără ceremonial a- între acestea pot fi considerate înmormântarea nocturnă şi fără ceremonial a  
trupului  neînsufleţit  al  tatălui  său  într-o  mănăstire  mică  din  Tracia  (11trupului  neînsufleţit  al  tatălui  său  într-o  mănăstire  mică  din  Tracia  (11  
decembrie  1282),  alungarea  patriarhului  Ioan  Veccos  (26  decembrie),decembrie  1282),  alungarea  patriarhului  Ioan  Veccos  (26  decembrie),  
restaurarea triumfală a lui Iosif urmată de represalii împotriva unioniştilor (30restaurarea triumfală a lui Iosif urmată de represalii împotriva unioniştilor (30  
decembrie). decembrie). 
- spiritele erau atât de mult îndreptate împotriva unioniştilor, încât Ioan Veccos- spiritele erau atât de mult îndreptate împotriva unioniştilor, încât Ioan Veccos  
a trebuit să compară în faţa unui sinod şi să-şi semneze abdicarea. a trebuit să compară în faţa unui sinod şi să-şi semneze abdicarea. 
- a fost exilat la Brusa unde a murit în 1293.- a fost exilat la Brusa unde a murit în 1293.
-  aceste  măsuri  n-au  adus  pacea  în  sânul  Bisericii,  tulburată  de  schisma-  aceste  măsuri  n-au  adus  pacea  în  sânul  Bisericii,  tulburată  de  schisma  
arsenită care s-a declanşat după înlăturarea patriarhului Arsenie (mai 1265). arsenită care s-a declanşat după înlăturarea patriarhului Arsenie (mai 1265). 
- Arsenie era mort în 1273, dar adepţii  săi au continuat să formeze o mică- Arsenie era mort în 1273, dar adepţii  săi au continuat să formeze o mică  
Biserică refuzând să recunoască pe succesorii acestuia la Patriarhie. Biserică refuzând să recunoască pe succesorii acestuia la Patriarhie. 
- Iosif murind în martie 1203, locul său a fost luat de un laic erudit, înfocat- Iosif murind în martie 1203, locul său a fost luat de un laic erudit, înfocat  
adversar al unirii, Grigorie din Cipru, care nu a reuşit să domolească spiritele. adversar al unirii, Grigorie din Cipru, care nu a reuşit să domolească spiritele. 
- nu a reuşit să facă ordine nici succesorul acestuia, călugărul Atanasie, care a- nu a reuşit să facă ordine nici succesorul acestuia, călugărul Atanasie, care a  
abdicat de două ori, în 1309 definitiv.abdicat de două ori, în 1309 definitiv.
- în vârstă de 24 de ani la urcarea pe tron, Andronic al II-lea a avut doi fii, pe- în vârstă de 24 de ani la urcarea pe tron, Andronic al II-lea a avut doi fii, pe  
Mihail şi Constantin, cu prima sa soţie, Anna de Ungaria. Mihail şi Constantin, cu prima sa soţie, Anna de Ungaria. 
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- în a doua căsătorie, a avut ca soţie pe Iolanda de Montferrat, descendentă a- în a doua căsătorie, a avut ca soţie pe Iolanda de Montferrat, descendentă a  
regilor latini de Tesalonic şi care şi-a luat numele de Irina. regilor latini de Tesalonic şi care şi-a luat numele de Irina. 
- ea i-a dăruit lui Andronic trei fii şi o fiică dar, datorită intrigilor ei, a părăsit-o- ea i-a dăruit lui Andronic trei fii şi o fiică dar, datorită intrigilor ei, a părăsit-o  
şi împărăteasa s-a retras la Thessalonic.şi împărăteasa s-a retras la Thessalonic.
-  robust,  spirit  subtil,  dar  având un caracter  meschin,  plin  de incertitudini,-  robust,  spirit  subtil,  dar  având un caracter  meschin,  plin  de incertitudini,  
Andronic  s-a  lăsat  condus  de  ministrul  său  favorit  Teodor  Muzalon,  mareleAndronic  s-a  lăsat  condus  de  ministrul  său  favorit  Teodor  Muzalon,  marele  
logothet. logothet. 
- el n-a avut o autoritate suficientă pentru a restabili ordinea şi prosperitatea în- el n-a avut o autoritate suficientă pentru a restabili ordinea şi prosperitatea în  
stat. stat. 
- s-a străduit să adopte măsuri necesare, mai ales legislative, dar n-a urmărit- s-a străduit să adopte măsuri necesare, mai ales legislative, dar n-a urmărit  
suficient aplicarea lor şi, astfel, ele nu şi-au atins scopul. suficient aplicarea lor şi, astfel, ele nu şi-au atins scopul. 
-  n-a  ştiut  să  lupte  împotriva  crizei  financiare  care  n-a  făcut  decât  să  se-  n-a  ştiut  să  lupte  împotriva  crizei  financiare  care  n-a  făcut  decât  să  se  
adâncească mai ales ca urmare a enormelor cheltuieli la care a contribuit şiadâncească mai ales ca urmare a enormelor cheltuieli la care a contribuit şi  
împărăteasa Irina. împărăteasa Irina. 
-  mijloacele  de  a  obţine  noi  resurse  financiare  au  fost  dezastroase:-  mijloacele  de  a  obţine  noi  resurse  financiare  au  fost  dezastroase:  
împrumuturi  oneroase,  impozite  mari  asupra  cerealelor,  căderea  monedei,împrumuturi  oneroase,  impozite  mari  asupra  cerealelor,  căderea  monedei,  
diminuarea salariilor slujbaşilor de la palat, etc. diminuarea salariilor slujbaşilor de la palat, etc. 
- toate acestea au dat naştere la nemulţumiri, au suscitat revolte şi n-au dus- toate acestea au dat naştere la nemulţumiri, au suscitat revolte şi n-au dus  
decât la agravarea crizei financiare. decât la agravarea crizei financiare. 
-  dintre  toate  măsurile,  cele  mai  nefaste  au  fost  loviturile  date  armatei,-  dintre  toate  măsurile,  cele  mai  nefaste  au  fost  loviturile  date  armatei,  
concedierea echipajelor din marina de război, desfiinţarea galeriilor. concedierea echipajelor din marina de război, desfiinţarea galeriilor. 
- Imperiul nu mai era apărat decât de corsari şi de flota genoveză. - Imperiul nu mai era apărat decât de corsari şi de flota genoveză. 
- destinul său era la discreţia republicilor italiene.- destinul său era la discreţia republicilor italiene.

4. 4. 3. RAPORTURILE CU GENOVA ŞI VENEŢIA:3. RAPORTURILE CU GENOVA ŞI VENEŢIA:
-  cele două puteri  maritime, veşnic duşmane între ele,  îşi  disputau deschis-  cele două puteri  maritime, veşnic duşmane între ele,  îşi  disputau deschis  
preponderenţa economică în Constantinopol şi în tot Orientul. preponderenţa economică în Constantinopol şi în tot Orientul. 
- Mihail Paleologul a ştiut să ţină egală balanţa dintre ele. - Mihail Paleologul a ştiut să ţină egală balanţa dintre ele. 
- Andronic a favorizat în exclusivitate pe genovezi şi când războiul a izbucnit- Andronic a favorizat în exclusivitate pe genovezi şi când războiul a izbucnit  
între  cele  două  republici,  Constantinopolul  s-a  găsit  expus  represaliilorîntre  cele  două  republici,  Constantinopolul  s-a  găsit  expus  represaliilor  
veneţiene fiind slab apărat de aliaţii săi genovezi.veneţiene fiind slab apărat de aliaţii săi genovezi.
-  războiul  a  durat  aproape  şase  ani  (1293-1299),  având  ca  principală  şi-  războiul  a  durat  aproape  şase  ani  (1293-1299),  având  ca  principală  şi  
adevărată cauză, aşa cum a arătat Gh.I.Brătianu, rivalitatea celor două puteriadevărată cauză, aşa cum a arătat Gh.I.Brătianu, rivalitatea celor două puteri  
în Marea Neagră,  unde Genova moştenise vechile poziţii  ale Bizanţului  şi  aîn Marea Neagră,  unde Genova moştenise vechile poziţii  ale Bizanţului  şi  a  
fondat prospera colonie Caffa şi unde Veneţia a încercat să pătrundă şi ea prinfondat prospera colonie Caffa şi unde Veneţia a încercat să pătrundă şi ea prin  
intermediul alianţei cu hanul tătar, Nogai. intermediul alianţei cu hanul tătar, Nogai. 
- Constantinopolul a ajuns în mijlocul ostilităţilor. - Constantinopolul a ajuns în mijlocul ostilităţilor. 
- în iulie 1296, o escadră veneţiană a debarcat trupe care au devastat Galata şi- în iulie 1296, o escadră veneţiană a debarcat trupe care au devastat Galata şi  
Pera, iar flota a încercat să intre în Cornul de Aur. Pera, iar flota a încercat să intre în Cornul de Aur. 
-  ca represalii,  genovezii  au masacrat pe toţi  veneţienii  întâlniţi  iar  corsarii-  ca represalii,  genovezii  au masacrat pe toţi  veneţienii  întâlniţi  iar  corsarii  
veneţieni au devastat toate stabilimentele genoveze din Marea Neagră.veneţieni au devastat toate stabilimentele genoveze din Marea Neagră.
- marea bătălie navală, care s-a desfăşurat la 7 noiembrie 1298, între coasta- marea bătălie navală, care s-a desfăşurat la 7 noiembrie 1298, între coasta  
Dalmaţiei şi insula Curzola, a fost pentru Veneţia un dezastru fără precedent. Dalmaţiei şi insula Curzola, a fost pentru Veneţia un dezastru fără precedent. 
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- cei doi adversari, în mod egal slăbiţi, au semnat pacea de la Milano (25 mai- cei doi adversari, în mod egal slăbiţi, au semnat pacea de la Milano (25 mai  
1299) fără despăgubiri, dar împăratul Andronic a fost cel care a trebuit să le1299) fără despăgubiri, dar împăratul Andronic a fost cel care a trebuit să le  
suporte. suporte. 
-  semnând  cu  veneţienii  o  pace  oneroasă  (1303),  el  a  cedat  genovezilor-  semnând  cu  veneţienii  o  pace  oneroasă  (1303),  el  a  cedat  genovezilor  
cartierul cel mai întins din Constantinopol. cartierul cel mai întins din Constantinopol. 
- a lăsat fraţilor Zaccaria concesiunea exploatării alaunului („piatră acră” ce se- a lăsat fraţilor Zaccaria concesiunea exploatării alaunului („piatră acră” ce se  
folosea în tăbăcărie, în fabricarea hârtiei şi ca mordant, în fixarea vopselei pefolosea în tăbăcărie, în fabricarea hârtiei şi ca mordant, în fixarea vopselei pe  
ţesături), din minele aflate în Phoceea. ţesături), din minele aflate în Phoceea. 
-  a  fost  nevoit,  de  asemenea,  să  încuviinţeze  ocuparea  insulei  Chios  sub-  a  fost  nevoit,  de  asemenea,  să  încuviinţeze  ocuparea  insulei  Chios  sub  
pretextul apărării ei de turci (1304).pretextul apărării ei de turci (1304).

4. 4. 4. ASCENSIUNEA SERBIEI:4. ASCENSIUNEA SERBIEI:
- dintre vecini, cel mai ameninţător era regele sârb Ştefan Uroş al II-lea Milutin- dintre vecini, cel mai ameninţător era regele sârb Ştefan Uroş al II-lea Milutin  
(1282-1321) care, după ce a cucerit Skoplje, unde şi-a stabilit apoi reşedinţa, a(1282-1321) care, după ce a cucerit Skoplje, unde şi-a stabilit apoi reşedinţa, a  
ocupat  Serrhes  şi  Kavala  împingându-şi  hotarele  până  la  Marea  Egee  şiocupat  Serrhes  şi  Kavala  împingându-şi  hotarele  până  la  Marea  Egee  şi  
ameninţând chiar Tesalonicul. ameninţând chiar Tesalonicul. 
- o armată trimisă de Andronic, sub comanda lui Mihail Kabalas, a fost învinsă. - o armată trimisă de Andronic, sub comanda lui Mihail Kabalas, a fost învinsă. 
-  atunci  basileul  a  încercat  realizarea unei  legături  matrimoniale,  oferindu-i-  atunci  basileul  a  încercat  realizarea unei  legături  matrimoniale,  oferindu-i  
suveranului sârb ca soţie pe fiica sa, Simonida, şi recunoscând regelui o partesuveranului sârb ca soţie pe fiica sa, Simonida, şi recunoscând regelui o parte  
din cuceriri (1297). din cuceriri (1297). 
- Ştefan Uroş al II-lea Milutin care a fost unul din cei mai mari regi ai Serbiei în- Ştefan Uroş al II-lea Milutin care a fost unul din cei mai mari regi ai Serbiei în  
Evul Mediu, vestit prin ctitoriile sale de biserici şi spitale în statul său dar şi laEvul Mediu, vestit prin ctitoriile sale de biserici şi spitale în statul său dar şi la  
Constantinopol,  Tesalonic  sau Ierusalim,  avea dorinţa  de a uni  sub aceeaşiConstantinopol,  Tesalonic  sau Ierusalim,  avea dorinţa  de a uni  sub aceeaşi  
coroană Serbia şi Imperiul bizantin. coroană Serbia şi Imperiul bizantin. 
-  în timpul domniei sale, datorită Simonidei,  influenţa bizantină în civilizaţia- în timpul domniei sale, datorită Simonidei,  influenţa bizantină în civilizaţia  
sârbă a devenit predominantă.sârbă a devenit predominantă.

4. 4. 5. ALMUGAVARII, FACTOR AGRAVANT ÎN VIAŢA INTERNĂ:5. ALMUGAVARII, FACTOR AGRAVANT ÎN VIAŢA INTERNĂ:
- un pericol tot mai mare se întrezărea în Asia Mică. - un pericol tot mai mare se întrezărea în Asia Mică. 
- în 1288 a murit Ertogrul, întemeietorul semilegendar al statului otoman. - în 1288 a murit Ertogrul, întemeietorul semilegendar al statului otoman. 
- locul său a fost luat de Osman sau Othman (de aici numele de - locul său a fost luat de Osman sau Othman (de aici numele de osmanlâiosmanlâi sau sau  
otomaniotomani),  care a trecut la islamism şi  a început lărgirea domeniilor  sale în),  care a trecut la islamism şi  a început lărgirea domeniilor  sale în  
defavoarea statului bizantin şi a mongolilor. defavoarea statului bizantin şi a mongolilor. 
-  o  încercare  de  oprire  a  lor,  în  1296,  de  către  o  mică  armată  trimisă  de-  o  încercare  de  oprire  a  lor,  în  1296,  de  către  o  mică  armată  trimisă  de  
basileu, a rămas fără rezultat. basileu, a rămas fără rezultat. 
- la începutul anului 1300, incursiunile lui Osman, până atunci mici războaie de- la începutul anului 1300, incursiunile lui Osman, până atunci mici războaie de  
la sat la sat, au căpătat amploare şi, pentru prima oară în 1301, cavalerii săila sat la sat, au căpătat amploare şi, pentru prima oară în 1301, cavalerii săi  
îmbrăcaţi în armuri uşoare, au înfrânt trupele imperiale lângă Nicomidia. îmbrăcaţi în armuri uşoare, au înfrânt trupele imperiale lângă Nicomidia. 
- o încercare a lui Andronic de a trimite pe fiul său, Mihail al IX-lea, în 1302, cu- o încercare a lui Andronic de a trimite pe fiul său, Mihail al IX-lea, în 1302, cu  
o mică armată completată cu mercenari  alani,  s-a sfârşit  printr-un dezastruo mică armată completată cu mercenari  alani,  s-a sfârşit  printr-un dezastru  
îngrozitor. îngrozitor. 
- acesta a fost ultimul efort al împăraţilor de a salva Asia Mică cu forţe proprii.- acesta a fost ultimul efort al împăraţilor de a salva Asia Mică cu forţe proprii.
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- Andronic a recurs la o unitate de mercenari, specialişti în războaie, care şi-au- Andronic a recurs la o unitate de mercenari, specialişti în războaie, care şi-au  
închiriat serviciile unor suverani din Occident. închiriat serviciile unor suverani din Occident. 
-  este vorba despre o armată uriaşă rămasă fără ocupaţie după încheierea- este vorba despre o armată uriaşă rămasă fără ocupaţie după încheierea  
păcii dintre Aragon şi Sicilia (1302), recrutată în Catalania, Aragon, Navarra şipăcii dintre Aragon şi Sicilia (1302), recrutată în Catalania, Aragon, Navarra şi  
pe care regele Aragonului o angajase în serviciul său dar acum prezenţa ei nupe care regele Aragonului o angajase în serviciul său dar acum prezenţa ei nu  
mai era dorită în Spania. mai era dorită în Spania. 
- eliberaţi din obligaţiille lor, aceşti oşteni numiţi - eliberaţi din obligaţiille lor, aceşti oşteni numiţi a l m u g a v a r ia l m u g a v a r i, şi-au ales, şi-au ales  
ca şef un aventurier, pe Riger de Flor, vechi călugăr templier îndepărtat dinca şef un aventurier, pe Riger de Flor, vechi călugăr templier îndepărtat din  
ordin pentru hoţie. ordin pentru hoţie. 
- era un corsar redutabil şi stăpân al unei unităţi de cavalerie. - era un corsar redutabil şi stăpân al unei unităţi de cavalerie. 
- la curent cu problemele Bizanţului, el a semnat o convenţie cu Andronic al II-- la curent cu problemele Bizanţului, el a semnat o convenţie cu Andronic al II-
lea prin care i se atribuie titlul de megaduce, i se oferea mâna unei prinţese,lea prin care i se atribuie titlul de megaduce, i se oferea mâna unei prinţese,  
iar pentru oştenii săi o soldă dublă faţă de cea oferită mercenarilor obişnuiţi.iar pentru oştenii săi o soldă dublă faţă de cea oferită mercenarilor obişnuiţi.
- în perioada ianuarie-august 1304, almugavarii i-au alungat pe turci din Asia- în perioada ianuarie-august 1304, almugavarii i-au alungat pe turci din Asia  
Mică atacându-i cu arme albe şi vânându-i cu atâta furie încât aceştia, de celeMică atacându-i cu arme albe şi vânându-i cu atâta furie încât aceştia, de cele  
mai multe ori, n-au avut timp să se folosească de arcurile şi săgeţile lor. mai multe ori, n-au avut timp să se folosească de arcurile şi săgeţile lor. 
- excesele catalanilor faţă de populaţia băştinaşă au fost însă mult mai mari- excesele catalanilor faţă de populaţia băştinaşă au fost însă mult mai mari  
chiar decât cele comise de turci.chiar decât cele comise de turci.
-  Andronic  a avut  conflicte cu bulgarii  în  special  cu ţarul  Teodor  Sviatoslav-  Andronic  a avut  conflicte cu bulgarii  în  special  cu ţarul  Teodor  Sviatoslav  
(1300-1322) care, după ce a eliberat teritoriul ţării sale de sub jugul mongol, în(1300-1322) care, după ce a eliberat teritoriul ţării sale de sub jugul mongol, în  
1304, a invadat Imperiul şi a ameninţat porturile de la Marea Neagră. 1304, a invadat Imperiul şi a ameninţat porturile de la Marea Neagră. 
-  o  oaste  comandată  de  fiul  său,  Mihail  al  IX-lea,  a  fost  înfrântă  lângă-  o  oaste  comandată  de  fiul  său,  Mihail  al  IX-lea,  a  fost  înfrântă  lângă  
Adrianopol. Adrianopol. 
- ameninţarea continua şi basileul s-a decis să apeleze la almugavari, mai ales- ameninţarea continua şi basileul s-a decis să apeleze la almugavari, mai ales  
că aceştia terorizau populaţia greacă din Asia Mică. că aceştia terorizau populaţia greacă din Asia Mică. 
- Roger de Flor a fost adus cu oamenii săi şi debarcat la Gallipoli. - Roger de Flor a fost adus cu oamenii săi şi debarcat la Gallipoli. 
- în faţa unei iminente revolte a militarilor imperiali, basileul a hotărît, totuşi,- în faţa unei iminente revolte a militarilor imperiali, basileul a hotărît, totuşi,  
să-i ducă înapoi pe almugavari. să-i ducă înapoi pe almugavari. 
- în compensaţie, Roger a primit titlul de cezar şi promisiunea unui teritoriu în- în compensaţie, Roger a primit titlul de cezar şi promisiunea unui teritoriu în  
Asia Mică, cu condiţia reluării operaţiunilor împotriva turcilor care au blocat dinAsia Mică, cu condiţia reluării operaţiunilor împotriva turcilor care au blocat din  
nou oraşul Philadelphia.nou oraşul Philadelphia.
- înainte de a pleca însă, la o ultimă întrevedere, cu ocazia unui ospăţ dat de- înainte de a pleca însă, la o ultimă întrevedere, cu ocazia unui ospăţ dat de  
Mihail al IX-lea la Adrianopol, acesta l-a asasinat pe Roger de Flor cu întreagaMihail al IX-lea la Adrianopol, acesta l-a asasinat pe Roger de Flor cu întreaga  
sa suită (7 aprilie 1305). sa suită (7 aprilie 1305). 
- nici un alt eveniment nu ar fi putut fi mai nefast pentru Imperiu. - nici un alt eveniment nu ar fi putut fi mai nefast pentru Imperiu. 
- această crimă inutilă a declanşat furia catalanilor a căror teribile represalii au- această crimă inutilă a declanşat furia catalanilor a căror teribile represalii au  
grăbit  dezorganizarea  statului  bizantin  şi  au  bulversat  întreaga  Peninsulăgrăbit  dezorganizarea  statului  bizantin  şi  au  bulversat  întreaga  Peninsulă  
Balcanică timp de mai mulţi ani. Balcanică timp de mai mulţi ani. 
- ea a deschis, de asemenea, drum liber otomanilor.- ea a deschis, de asemenea, drum liber otomanilor.
-  almugavarii  s-au  împrăştiat  în  permanentă  căutare  de  pradă,  epuizând-  almugavarii  s-au  împrăştiat  în  permanentă  căutare  de  pradă,  epuizând  
posibilităţile de aprovizionare ale regiunilor pe care treceau. posibilităţile de aprovizionare ale regiunilor pe care treceau. 
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- în cele din urmă, catalanii au pus bazale unui principat aragonez la Atena,- în cele din urmă, catalanii au pus bazale unui principat aragonez la Atena,  
care va dura aproape optzeci de ani (1311-1388).care va dura aproape optzeci de ani (1311-1388).
-  trecerea almugavarilor  prin  întregul  Imperiu,  mult  mai  dezastroasă,  decât-  trecerea almugavarilor  prin  întregul  Imperiu,  mult  mai  dezastroasă,  decât  
toate cruciadele la un loc, a curmat orice posibilitate de redresare a statului. toate cruciadele la un loc, a curmat orice posibilitate de redresare a statului. 
- ea a avut ca o consecinţă inevitabilă noi pierderi teritoriale pentru Imperiu. - ea a avut ca o consecinţă inevitabilă noi pierderi teritoriale pentru Imperiu. 
- Andronic al II-lea n-a avut nici un fel de avantaj nici de pe urma eliberării- Andronic al II-lea n-a avut nici un fel de avantaj nici de pe urma eliberării  
Asiei Mici. Asiei Mici. 
- îndată ce au plecat catalanii, au reapărut turcii şi au reocupat poziţiile făcând- îndată ce au plecat catalanii, au reapărut turcii şi au reocupat poziţiile făcând  
noi cuceriri. noi cuceriri. 
-  almugavarii  au  lăsat  în  urma  lor  bande  de  turci  care  au  continuat  să-  almugavarii  au  lăsat  în  urma  lor  bande  de  turci  care  au  continuat  să  
devasteze Tracia, ţinând sub control drumul dintre Constantinopol şi Tesalonic. devasteze Tracia, ţinând sub control drumul dintre Constantinopol şi Tesalonic. 
-  turcii  au stăpânit  regiunea trei  ani  (1311-1314),  perioadă în care nu s-au-  turcii  au stăpânit  regiunea trei  ani  (1311-1314),  perioadă în care nu s-au  
putut efectua nici măcar lucrările agricole.putut efectua nici măcar lucrările agricole.

5. PERIOADA RĂZBOAIELOR CIVILE:5. PERIOADA RĂZBOAIELOR CIVILE:

5. 5. 1. CONTEXTUL POLITIC GENERAL:1. CONTEXTUL POLITIC GENERAL:
-  în interiorul  Imperiului  tulburările  religioase au continuat,  adepţii  schismei-  în interiorul  Imperiului  tulburările  religioase au continuat,  adepţii  schismei  
arsenite fiind ireconciliabili. arsenite fiind ireconciliabili. 
- în 11 ani (1312-1323), Patriarhia de Constantinopol şi-a schimbat de cinci ori- în 11 ani (1312-1323), Patriarhia de Constantinopol şi-a schimbat de cinci ori  
titularii şi a rămas vacantă de două ori (1315-1316 şi 1323-1324).titularii şi a rămas vacantă de două ori (1315-1316 şi 1323-1324).
- neînţelegerile din sânul familiei imperiale au fost şi mai grave pentru liniştea- neînţelegerile din sânul familiei imperiale au fost şi mai grave pentru liniştea  
statului. statului. 
- tânărul Andronic, fiul lui Mihail al IX-lea, a fost multă vreme favoritul bunicului- tânărul Andronic, fiul lui Mihail al IX-lea, a fost multă vreme favoritul bunicului  
său,  apoi,  viaţa  dezordonată  pe  care  a  pus-o  când  a  ajuns  la  20  de  ani,său,  apoi,  viaţa  dezordonată  pe  care  a  pus-o  când  a  ajuns  la  20  de  ani,  
pasiunea sa pentru vânătoare şi jocuri, împrumuturile luate de la genovezi, opasiunea sa pentru vânătoare şi jocuri, împrumuturile luate de la genovezi, o  
tentativă de complot pentru obţinerea unui domeniu, l-au dus la căderea întentativă de complot pentru obţinerea unui domeniu, l-au dus la căderea în  
dizgraţie. dizgraţie. 
- implicarea lui în asasinarea propriului frate, despotul Manuel, care a dus la- implicarea lui în asasinarea propriului frate, despotul Manuel, care a dus la  
moartea  de  durere  a  tatălui  său,  Mihail  al  IX-lea  (1  octombrie  1320),  amoartea  de  durere  a  tatălui  său,  Mihail  al  IX-lea  (1  octombrie  1320),  a  
determinat ruptura. Andronic al II-lea, disperat, a voit să-şi excludă nepotul dedeterminat ruptura. Andronic al II-lea, disperat, a voit să-şi excludă nepotul de  
la tron. la tron. 
-  s-a creat îndată o partidă care să-i  susţină interesele,  el beneficiind şi  de- s-a creat îndată o partidă care să-i  susţină interesele,  el beneficiind şi  de  
ajutorul regelui sârb Ştefan Milutin (1320). ajutorul regelui sârb Ştefan Milutin (1320). 
-  tânărul  Andronic  a  fugit  la  Adrianopol  unde  adepţii  săi  au  venit  să-l-  tânărul  Andronic  a  fugit  la  Adrianopol  unde  adepţii  săi  au  venit  să-l  
întâlnească. Acesta era semnalul de începere a războiului civil.întâlnească. Acesta era semnalul de începere a războiului civil.

5. 5. 2. PRIMA ETAPĂ A RĂZBOIULUI CIVIL - 1321 - 1328:2. PRIMA ETAPĂ A RĂZBOIULUI CIVIL - 1321 - 1328:
- războiul civil a fost rezultatul firesc al anarhiei şi al dezordinii datorate politicii- războiul civil a fost rezultatul firesc al anarhiei şi al dezordinii datorate politicii  
financiare  dezastroase  a  lui  Mihail  Paleologul,  slăbiciunii  şi  stângăciilor  luifinanciare  dezastroase  a  lui  Mihail  Paleologul,  slăbiciunii  şi  stângăciilor  lui  
Andronic al II-lea. Andronic al II-lea. 
- această perioadă de treizeci şi patru de ani a cunoscut doar treisprezece ani- această perioadă de treizeci şi patru de ani a cunoscut doar treisprezece ani  
de linişte, cei ai domniei lui Andronic al III-lea. de linişte, cei ai domniei lui Andronic al III-lea. 
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-  aceste  permanente  tulburări  au  grăbit  dezorganizarea  Imperiului  şi  au-  aceste  permanente  tulburări  au  grăbit  dezorganizarea  Imperiului  şi  au  
paralizat capacitatea sa de apărare. paralizat capacitatea sa de apărare. 
-  dar rezultatul  cel  mai nefast a fost intervenţia străinilor în luptele interne- dar rezultatul  cel  mai nefast a fost intervenţia străinilor în luptele interne  
precum şi pierderile teritoriale ce au rezultat din aceasta.precum şi pierderile teritoriale ce au rezultat din aceasta.
-  refugiat la Adrianopol,  tânărul  Andronic a strâns în jurul  său o armată de- refugiat la Adrianopol,  tânărul  Andronic a strâns în jurul  său o armată de  
nemulţumiţi. nemulţumiţi. 
-  războiul  a început în august 1321. atacul a fost pornit de împărat care a- războiul  a început în august 1321. atacul a fost pornit de împărat care a  
recucerit oraşele cedate nepotului său. recucerit oraşele cedate nepotului său. 
- acesta, bolnav şi părăsit de trupe, a fost ajutat de un prieten apropiat, Ioan- acesta, bolnav şi părăsit de trupe, a fost ajutat de un prieten apropiat, Ioan  
Cantacuzino, astfel că, în primăvara lui 1322, tânărul Paleolog şi-a îndreptatCantacuzino, astfel că, în primăvara lui 1322, tânărul Paleolog şi-a îndreptat  
trupele spre Constantinopol, cucerind uşor oraşele de pe traseu. trupele spre Constantinopol, cucerind uşor oraşele de pe traseu. 
- la Tesalonic, locuitorii s-au declarat de partea sa şi i l-au predat pe unchiul- la Tesalonic, locuitorii s-au declarat de partea sa şi i l-au predat pe unchiul  
său,  Constantin,  pe care Andronic  al  II-lea a voit  să-l  declare moştenitor  alsău,  Constantin,  pe care Andronic  al  II-lea a voit  să-l  declare moştenitor  al  
tronului. tronului. 
- a pus apoi pe fugă un corp de armată turcească trimisă înaintea lui şi şi-a- a pus apoi pe fugă un corp de armată turcească trimisă înaintea lui şi şi-a  
continuat drumul.continuat drumul.
- bătrânul împărat a cerut pace, pe care tânărul Andronic a acceptat-o făcând- bătrânul împărat a cerut pace, pe care tânărul Andronic a acceptat-o făcând  
dovada unei deosebite moderaţii (iulie 1322). dovada unei deosebite moderaţii (iulie 1322). 
-  lăsând  Constantinopolul  şi  regiunea  sa  bunicului,  Andronic  s-a  retras  la-  lăsând  Constantinopolul  şi  regiunea  sa  bunicului,  Andronic  s-a  retras  la  
Didymotika poziţie fortificată pe unul din afluenţii  sudici  ai  râului  Mariţa,  laDidymotika poziţie fortificată pe unul din afluenţii  sudici  ai  râului  Mariţa,  la  
intrarea în câmpia Traciei, şi a început să se ocupe, de apărarea Imperiului. intrarea în câmpia Traciei, şi a început să se ocupe, de apărarea Imperiului. 
-  această intenţie era binevenită deoarece,  profitând de războiul  civil,  ţarul-  această intenţie era binevenită deoarece,  profitând de războiul  civil,  ţarul  
bulgar  Gheorghe Terter  al  II-lea a invadat  Tracia,  a ocupat Philippopoli  şi  abulgar  Gheorghe Terter  al  II-lea a invadat  Tracia,  a ocupat Philippopoli  şi  a  
înaintat până la Adrianopol. înaintat până la Adrianopol. 
- tânărul Andronic l-a obligat să se retragă, a făcut o incursiune în Bulgaria şi- tânărul Andronic l-a obligat să se retragă, a făcut o incursiune în Bulgaria şi  
curând Philippopoli a fost recucerit.curând Philippopoli a fost recucerit.
-  în  cursul  războiului  împotriva  bulgarilor,  între  împărat  şi  nepotul  său  s-a-  în  cursul  războiului  împotriva  bulgarilor,  între  împărat  şi  nepotul  său  s-a  
realizat o împăcare. Bătrânul basileu şi-a încoronat nepotul (februarie 1325)realizat o împăcare. Bătrânul basileu şi-a încoronat nepotul (februarie 1325)  
după  care  Andronic  al  III-lea  s-a  căsătorit  cu  Ana  de  Savoia,  fiica  conteluidupă  care  Andronic  al  III-lea  s-a  căsătorit  cu  Ana  de  Savoia,  fiica  contelui  
Amedeo al V-lea de Savoia.Amedeo al V-lea de Savoia.
- cu tot sfârşitul războiului civil, situaţia Imperiului nu s-a îmbunătăţit deloc. - cu tot sfârşitul războiului civil, situaţia Imperiului nu s-a îmbunătăţit deloc. 
-  principalele  regiuni  europene  ale  ţării  erau  mereu  devastate  de  bande-  principalele  regiuni  europene  ale  ţării  erau  mereu  devastate  de  bande  
turceşti, Andronic al III-lea a fost obligat să se lupte cu ei pentru a-şi puteaturceşti, Andronic al III-lea a fost obligat să se lupte cu ei pentru a-şi putea  
aduce soţia de la Constantinopol la Didymotika. aduce soţia de la Constantinopol la Didymotika. 
- în Asia Mică, statul otoman a continuat să-şi extindă teritoriul şi, înainte de- în Asia Mică, statul otoman a continuat să-şi extindă teritoriul şi, înainte de  
moarte,  Osman a ocupat Brusa (6 apriie 1326), care era prima sa achiziţiemoarte, Osman a ocupat Brusa (6 apriie 1326), care era prima sa achiziţie  
importantă şi pe care , apoi, Orhan, succesorul său, a transformat-o în capitalăimportantă şi pe care , apoi, Orhan, succesorul său, a transformat-o în capitală  
a statului.a statului.
- pacea dintre cei doi împăraţi părea aproape definitivă când Andronic al III-lea- pacea dintre cei doi împăraţi părea aproape definitivă când Andronic al III-lea  
a aflat că bunicul său, incitat de marele logothet Teodor Metochites, pregăteaa aflat că bunicul său, incitat de marele logothet Teodor Metochites, pregătea  
un nou război împotriva sa. un nou război împotriva sa. 
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- de data aceasta au intervenit şi străini în cearta dintre cei doi. Andronic cel- de data aceasta au intervenit şi străini în cearta dintre cei doi. Andronic cel  
tânăr avea alături de el pe ţarul Mihail Şişman al Bulgariei, în timp ce bunicultânăr avea alături de el pe ţarul Mihail Şişman al Bulgariei, în timp ce bunicul  
său a semnat un tratat  de alianţă cu noul  suveran sârb,  Ştefan Deceanskisău a semnat un tratat  de alianţă cu noul  suveran sârb,  Ştefan Deceanski  
(1326-1327).(1326-1327).
- după ce au fost epuizate toate mijloacele care ar fi putut duce la împăcare,- după ce au fost epuizate toate mijloacele care ar fi putut duce la împăcare,  
Andronic al III-lea a pornit campania şi a atacat armata bunicului său care seAndronic al III-lea a pornit campania şi a atacat armata bunicului său care se  
găsea în Macedonia. găsea în Macedonia. 
-  începutul  a  fost  încununat  de  un  strălucitor  succes  marcat  de  cucerirea-  începutul  a  fost  încununat  de  un  strălucitor  succes  marcat  de  cucerirea  
Tesalonicului  unde  el  a  fost  chemat  de  locuitori  şi  apoi  de  redobândireaTesalonicului  unde  el  a  fost  chemat  de  locuitori  şi  apoi  de  redobândirea  
majorităţii oraşelor macedonene (ianuarie 1328). majorităţii oraşelor macedonene (ianuarie 1328). 
-  tânărul  s-a  îndreaptat  apoi  asupra  Constantinopolului  unde  a  intrat  cu-  tânărul  s-a  îndreaptat  apoi  asupra  Constantinopolului  unde  a  intrat  cu  
complicitatea unui soldat din garda de pază a zidurilor, în noaptea de 24 mai. complicitatea unui soldat din garda de pază a zidurilor, în noaptea de 24 mai. 
- el a dovedit cel mai mare respect faţă de bunicul său care şi-a păstrat totul în- el a dovedit cel mai mare respect faţă de bunicul său care şi-a păstrat totul în  
afară de titlul de basileu şi a trăit retras până în 1332.afară de titlul de basileu şi a trăit retras până în 1332.

5. 5. 3. DOMNIA LUI ANDRONIC III (1328 - 1341):3. DOMNIA LUI ANDRONIC III (1328 - 1341):
o RESURECŢIA SPIRITUALĂ: MIŞCAREA ISIHASTĂRESURECŢIA SPIRITUALĂ: MIŞCAREA ISIHASTĂ: : 

- a fost o perioadă de acalmie între două războaie civile. - a fost o perioadă de acalmie între două războaie civile. 
- conştient de greşelile bunicului său, Andronic al III-lea s-a străduit să ridice- conştient de greşelile bunicului său, Andronic al III-lea s-a străduit să ridice  
Imperiul şi a reuşit în oarecare măsură să-i oprească declinul dar resursele saleImperiul şi a reuşit în oarecare măsură să-i oprească declinul dar resursele sale  
au fost insuficiente şi domnia sa a fost scurtă.au fost insuficiente şi domnia sa a fost scurtă.
- el a avut ca principal colaborator pe Ioan Cantacuzino, un prieten credincios,- el a avut ca principal colaborator pe Ioan Cantacuzino, un prieten credincios,  
care l-a sfătuit în multe lucruri bune. care l-a sfătuit în multe lucruri bune. 
- Andronic a vrut să şi-l asocieze la domnie dar el a refuzat. - Andronic a vrut să şi-l asocieze la domnie dar el a refuzat. 
- dintr-o familie nobilă, înrudită prin alianţă cu Paleologii, Ioan Cantacuzino a- dintr-o familie nobilă, înrudită prin alianţă cu Paleologii, Ioan Cantacuzino a  
pus în serviciul lui Andronic al III-lea experienţa sa de război, priceperea de ompus în serviciul lui Andronic al III-lea experienţa sa de război, priceperea de om  
de stat şi de diplomat. de stat şi de diplomat. 
-  el  a  fost,  în  acelaşi  timp,  mare domestic,  comandant  al  armatei  şi  mare-  el  a  fost,  în  acelaşi  timp,  mare domestic,  comandant  al  armatei  şi  mare  
logothet, conducătorul administraţiei interne.logothet, conducătorul administraţiei interne.
- măsura cea mai importantă a domniei lui Andronic al III-lea a fost reforma sa- măsura cea mai importantă a domniei lui Andronic al III-lea a fost reforma sa  
juridică. juridică. 
-  s-a  înlocuit  colegiul  celor  12  judecători,  instituit  de  bunicul  său  care  s-a-  s-a  înlocuit  colegiul  celor  12  judecători,  instituit  de  bunicul  său  care  s-a  
dovedit incapabil să oprească corupţia în justiţie. dovedit incapabil să oprească corupţia în justiţie. 
- în locul lor au fost numiţi 4 judecători generali (2 laici şi 2 ecleziastici ) cu- în locul lor au fost numiţi 4 judecători generali (2 laici şi 2 ecleziastici ) cu  
drept de sentinţă definitivă şi irevocabilă. drept de sentinţă definitivă şi irevocabilă. 
- Andronic al III-lea a încercat să readucă la viaţă numeroasele oraşe devastate- Andronic al III-lea a încercat să readucă la viaţă numeroasele oraşe devastate  
de război şi a întemeiat altele. de război şi a întemeiat altele. 
- era un excelent soldat, comandându-şi el însuşi trupele în luptă. - era un excelent soldat, comandându-şi el însuşi trupele în luptă. 
-  şi-a  petrecut  o  bună  parte  a  domniei  în  campanii  militare  şi  a  reuşit  să-  şi-a  petrecut  o  bună  parte  a  domniei  în  campanii  militare  şi  a  reuşit  să  
îmbunătăţească poziţiile Imperiului în Peninsula Balcanică. îmbunătăţească poziţiile Imperiului în Peninsula Balcanică. 
- dar prima sa încercare n-a fost prea fericită. - dar prima sa încercare n-a fost prea fericită. 
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-  căutând  să  exploateze  diferendul  sârbo-bulgar,  Andronic  a  intrat  într-o-  căutând  să  exploateze  diferendul  sârbo-bulgar,  Andronic  a  intrat  într-o  
coaliţie  formată  din  ţarul  bulgar  Mihail  Şişman  şi  Basarab  I,  domnul  Ţăriicoaliţie  formată  din  ţarul  bulgar  Mihail  Şişman  şi  Basarab  I,  domnul  Ţării  
Româneşti. Româneşti. 
- coaliţia a fost înfrântă, ţarul bulgar căzând în bătălia de la Velbujd (Küstendil),- coaliţia a fost înfrântă, ţarul bulgar căzând în bătălia de la Velbujd (Küstendil),  
la 28 iulie 1330. la 28 iulie 1330. 
-  regele  sârb a cucerit  oraşul  Niş  şi  o  parte  a Macedoniei  occidentale  şi  a-  regele  sârb a cucerit  oraşul  Niş  şi  o  parte  a Macedoniei  occidentale  şi  a  
retrimis la Constantinopol pe Teodora, sora lui Andronic al III-lea, văduva luiretrimis la Constantinopol pe Teodora, sora lui Andronic al III-lea, văduva lui  
Şişman, instalând pe Ioan Ştefan, fiul lui Mihai Şişman, căsătorit cu Ana, fiicaŞişman, instalând pe Ioan Ştefan, fiul lui Mihai Şişman, căsătorit cu Ana, fiica  
regelui sârb. regelui sârb. 
- momentul poate fi considerat ca început al hegemoniei sârbe în Balcani. - momentul poate fi considerat ca început al hegemoniei sârbe în Balcani. 
- domnia lui Ioan Ştefan nu a durat mult căci, în primăvara lui 1331, o grupare- domnia lui Ioan Ştefan nu a durat mult căci, în primăvara lui 1331, o grupare  
a boierilor bulgari l-a alungat instalând pe Ioan Alexandru în locul său.a boierilor bulgari l-a alungat instalând pe Ioan Alexandru în locul său.
-  obligat  să  se  ocupe  în  exclusivitate  cu  apărarea  provinciilor  europene,-  obligat  să  se  ocupe  în  exclusivitate  cu  apărarea  provinciilor  europene,  
Andronic  al  III-lea  nu  a  putut  să  se  opună  înaintării  turcilor  în  Asia  Mică,Andronic  al  III-lea  nu  a  putut  să  se  opună  înaintării  turcilor  în  Asia  Mică,  
otomanii reuşind să pună mâna pe ultimele poziţii  ale Imperiului în aceastăotomanii reuşind să pună mâna pe ultimele poziţii  ale Imperiului în această  
peninsulă.peninsulă.
- cu toate că Brusa a fost cucerită, statul otoman era încă unul din cele mai- cu toate că Brusa a fost cucerită, statul otoman era încă unul din cele mai  
mici din zonă, dar în momentul în care Andronic îl  învingea pe bunicul său,mici din zonă, dar în momentul în care Andronic îl  învingea pe bunicul său,  
Orhan asedia Niceea. Orhan asedia Niceea. 
-  sosit  în  grabă,  cu  o  oaste  improvizată,  basileul  a  pierdut  bătălia  de  la-  sosit  în  grabă,  cu  o  oaste  improvizată,  basileul  a  pierdut  bătălia  de  la  
Pelekanon şi Niceea a fost cucerită, la 2 martie 1331. Pelekanon şi Niceea a fost cucerită, la 2 martie 1331. 
- Orhan a atacat apoi Nicomedia care a căzut, în cele din urmă, în 1377. - Orhan a atacat apoi Nicomedia care a căzut, în cele din urmă, în 1377. 
-  pe  la  1340,  el  stăpânea  100  de  fortăreţe  împingându-şi  hotarele  până-  pe  la  1340,  el  stăpânea  100  de  fortăreţe  împingându-şi  hotarele  până  
aproape de Scutari, nu departe de Bosfor. aproape de Scutari, nu departe de Bosfor. 
- intervenţia lui Orhan în treburile interne ale emiratului de Mysia i-au adus în- intervenţia lui Orhan în treburile interne ale emiratului de Mysia i-au adus în  
stăpânire Pergamul şi mai multe alte oraşe. stăpânire Pergamul şi mai multe alte oraşe. 
-  toate  aceste  anexări  s-au  realizat  fără  cea  mai  mică  reacţie  a  statului-  toate  aceste  anexări  s-au  realizat  fără  cea  mai  mică  reacţie  a  statului  
bizantin.bizantin.
- Andronic şi-a îndreptat principalele eforturi în direcţia problemelor maritime- Andronic şi-a îndreptat principalele eforturi în direcţia problemelor maritime  
care erau de un interes vital pentru Constantinopol. care erau de un interes vital pentru Constantinopol. 
- pirateria reprezenta, în acest context, o ameninţare permanentă. - pirateria reprezenta, în acest context, o ameninţare permanentă. 
-  ea  era  organizată  de  emirii  turci  din  provinciile  maritime  şi,  după  1330,-  ea  era  organizată  de  emirii  turci  din  provinciile  maritime  şi,  după  1330,  
atacurile au devenit tot mai dese atât împotriva posesiunilor bizantine cât şi aatacurile au devenit tot mai dese atât împotriva posesiunilor bizantine cât şi a  
celor latine. celor latine. 
-  în  1333,  emirul  de Sarukhan a condus o flotă de şaptezeci  şi  cinci  nave-  în  1333,  emirul  de Sarukhan a condus o flotă de şaptezeci  şi  cinci  nave  
împotriva coastelor Traciei şi numai apropierea lui Andronic l-a determinat săîmpotriva coastelor Traciei şi numai apropierea lui Andronic l-a determinat să  
se retragă. se retragă. 
-  ceva mai târziu,  piraţii  turci  au ocupat Rhodosto,  la numai câteva ore de- ceva mai târziu,  piraţii  turci  au ocupat Rhodosto,  la numai câteva ore de  
Constantinopol, şi a fost necesară o expediţie comandată de împărat pentru a-iConstantinopol, şi a fost necesară o expediţie comandată de împărat pentru a-i  
alunga. alunga. 
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- în sfârşit, împrejurările Constantinopolului au fost atacate de cete turceşti din- în sfârşit, împrejurările Constantinopolului au fost atacate de cete turceşti din  
statul otoman şi Ioan Cantacuzino a fost cel care i-a respins după o crâncenăstatul otoman şi Ioan Cantacuzino a fost cel care i-a respins după o crâncenă  
luptă, masacrându-i aproape pe toţi.luptă, masacrându-i aproape pe toţi.
- pentru a pune capăt pirateriei ar fi fost nevoie de o marină de război, ceea ce- pentru a pune capăt pirateriei ar fi fost nevoie de o marină de război, ceea ce  
lipsea Imperiului. lipsea Imperiului. 
-  corsarii  turci  se  temeau  mai  mult  de  navele  fraţilor  Martin  şi  Benedict-  corsarii  turci  se  temeau  mai  mult  de  navele  fraţilor  Martin  şi  Benedict  
Zaccaria, suveranii insulei Chios, pe care Andronic al II-lea o cedase unchiuluiZaccaria, suveranii insulei Chios, pe care Andronic al II-lea o cedase unchiului  
lor, în 1304. lor, în 1304. 
- ei au întreţinut o permanentă teroare faţă de turci ale căror nave le capturau- ei au întreţinut o permanentă teroare faţă de turci ale căror nave le capturau  
dar, profitând de tulburările din Imperiu, Martin l-a înlăturat pe fratele său şi s-dar, profitând de tulburările din Imperiu, Martin l-a înlăturat pe fratele său şi s-
a proclamat independent. a proclamat independent. 
- aceasta a determinat o expediţie bizantină împotriva insulei şi înlăturarea lui.- aceasta a determinat o expediţie bizantină împotriva insulei şi înlăturarea lui.  
-  însă  statele  care îşi  împărţeau stăpânirea asupra  Arhipelegului  erau prea-  însă  statele  care îşi  împărţeau stăpânirea asupra  Arhipelegului  erau prea  
divergente pentru a acţiona cu eficacitate împotriva piraţilor.divergente pentru a acţiona cu eficacitate împotriva piraţilor.
- Veneţia a propus papalităţii crearea unei ligi navale a statelor creştine care să- Veneţia a propus papalităţii crearea unei ligi navale a statelor creştine care să  
debaraseze Mediterana orientală de piraţi. debaraseze Mediterana orientală de piraţi. 
- având în vedere poziţia sa geografică, era important ca şi Bizanţul să facă- având în vedere poziţia sa geografică, era important ca şi Bizanţul să facă  
parte din această ligă.parte din această ligă.
- acţiunea militară se preconiza să aibă caracterul unei cruciade. - acţiunea militară se preconiza să aibă caracterul unei cruciade. 
-  pentru aceasta însă,  în  viziunea iniţiatorilor,  era  necesară o întoarcere la-  pentru aceasta însă,  în  viziunea iniţiatorilor,  era  necesară o întoarcere la  
uniunea religioasă între cele două Biserici. uniunea religioasă între cele două Biserici. 
- această intenţie corespunde dorinţei  lui Andronic al III-lea pe care Ana de- această intenţie corespunde dorinţei  lui Andronic al III-lea pe care Ana de  
Savoia îl împingea să recunoască autoritatea papală.Savoia îl împingea să recunoască autoritatea papală.
- Mihail Paleologul fusese, pe vremuri, pentru realizarea acestei uniri cu scopul- Mihail Paleologul fusese, pe vremuri, pentru realizarea acestei uniri cu scopul  
de a evita o cruciadă împotriva Constantinopolului. de a evita o cruciadă împotriva Constantinopolului. 
-  de acum în acolo,  unirea trebuia să aibă ca rezultat pornirea unei acţiuni- de acum în acolo,  unirea trebuia să aibă ca rezultat pornirea unei acţiuni  
militare  pentru  salvarea  Imperiului.  Este  momentul  în  care  s-a  produs  omilitare  pentru  salvarea  Imperiului.  Este  momentul  în  care  s-a  produs  o  
mutaţie în politica imperială.mutaţie în politica imperială.
- dar această primă ligă navală a eşuat datorită neînţelegerilor între Genova şi- dar această primă ligă navală a eşuat datorită neînţelegerilor între Genova şi  
Veneţia.Veneţia.
-  în  ceea  ce  priveşte  relaţiile  cu  papa,  Andronic  al  III-lea  a  militat  pentru-  în  ceea  ce  priveşte  relaţiile  cu  papa,  Andronic  al  III-lea  a  militat  pentru  
reluarea lor dar, ştiind cât de ostili erau supuşii săi faţă de unire, a apelat lareluarea lor dar, ştiind cât de ostili erau supuşii săi faţă de unire, a apelat la  
doi străini: călugărul Varlaam de Calabria şi veneţianul Ştefan Dandolo pe caredoi străini: călugărul Varlaam de Calabria şi veneţianul Ştefan Dandolo pe care  
i-a trimis în secret la Benedict al XII-lea, la Avignon, unde se afla reşedinţai-a trimis în secret la Benedict al XII-lea, la Avignon, unde se afla reşedinţa  
papală din 1309. papală din 1309. 
- Varlaam a pledat călduros cauza grecilor încercând să-l convingă pe papă că- Varlaam a pledat călduros cauza grecilor încercând să-l convingă pe papă că  
singurul mijloc de a-i câştiga era de a le oferi la început ajutor şi abia apoi săsingurul mijloc de a-i câştiga era de a le oferi la început ajutor şi abia apoi să  
se întrunească un sinod ecumenic care să rezolve problemele dogmatice înse întrunească un sinod ecumenic care să rezolve problemele dogmatice în  
litigiu. litigiu. 
- Benedict al XII-lea a respins argumentele şi totul s-a mărginit la un schimb de- Benedict al XII-lea a respins argumentele şi totul s-a mărginit la un schimb de  
mesaje (1359).mesaje (1359).
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-  pe de altă  parte,  condiţiile  înseşi  din  interiorul  Bizanţului  erau  mult  prea-  pe de altă  parte,  condiţiile  înseşi  din  interiorul  Bizanţului  erau  mult  prea  
defavorabile unirii. defavorabile unirii. 
- în 1337 a început marea dispută isihastă. - în 1337 a început marea dispută isihastă. 
- protagonistul ei a fost învăţatul călugăr athonit Grigore Palamas (1296-1359)- protagonistul ei a fost învăţatul călugăr athonit Grigore Palamas (1296-1359)  
împotriva  căruia s-a ridicat Varlaam de Calabria, emigrat la Tesalonic. împotriva  căruia s-a ridicat Varlaam de Calabria, emigrat la Tesalonic. 
-  aşa  cum  arătă  Părintele  Dumitru  Stăniloae,  după  epoca  patristică,-  aşa  cum  arătă  Părintele  Dumitru  Stăniloae,  după  epoca  patristică,  
controversa isihastă a fost cel mai important episod din istoria spiritualităţiicontroversa isihastă a fost cel mai important episod din istoria spiritualităţii  
ortodoxe: „În controversa aceasta se înfruntă mistica răsăriteană, care afirmăortodoxe: „În controversa aceasta se înfruntă mistica răsăriteană, care afirmă  
o  cunoaştere  directă  şi  duhovnicească  a  lui  Dumnezeu  cu  raţionalismulo  cunoaştere  directă  şi  duhovnicească  a  lui  Dumnezeu  cu  raţionalismul  
scolastic  care  nu  crede  decât  în  ceea  ce  descoperă  raţiunea  deductiv  dinscolastic  care  nu  crede  decât  în  ceea  ce  descoperă  raţiunea  deductiv  din  
natură”.natură”.
-  încă din vechime isihaşti  erau acei  călugări  care trăiau ca pustnici,  într-o-  încă din vechime isihaşti  erau acei  călugări  care trăiau ca pustnici,  într-o  
riguroasă asceză şi viaţă mistic contemplativă, în tăcere (riguroasă asceză şi viaţă mistic contemplativă, în tăcere (ισηχιαισηχια). ). 
- potrivit reprezentanţilor noului curent, răspândit mai ales în Răsărit, printr-o- potrivit reprezentanţilor noului curent, răspândit mai ales în Răsărit, printr-o  
contemplaţie  continuă,  îndelung  exercitată,  se  putea  realiza  o  mai  marecontemplaţie  continuă,  îndelung  exercitată,  se  putea  realiza  o  mai  mare  
apropiere de Dumnezeu, până la vederea luminii dumnezeieşti, chiar cu ochiiapropiere de Dumnezeu, până la vederea luminii dumnezeieşti, chiar cu ochii  
trupeşti. trupeşti. 
- isihia a fost practicată la început de părinţii deşertului care au avut loc ca- isihia a fost practicată la început de părinţii deşertului care au avut loc ca  
sursă de inspiraţie  sursă de inspiraţie  FilocaliaFilocalia şi care şi-au însuşit ca disciplină de dezvoltare a şi care şi-au însuşit ca disciplină de dezvoltare a  
vieţii  interioare  invocarea  continuă  a  numelui  lui  Iisus,  „Rugăciunea  inimii”vieţii  interioare  invocarea  continuă  a  numelui  lui  Iisus,  „Rugăciunea  inimii”  
numită şi „Rugăciunea lui Iisus” sau „Rugăciunea pură”. numită şi „Rugăciunea lui Iisus” sau „Rugăciunea pură”. 
-  ea  constă  din  cuvintele:  „Doamne  Iisus  Hristoase,  Fiul  lui  Dumnezeu,-  ea  constă  din  cuvintele:  „Doamne  Iisus  Hristoase,  Fiul  lui  Dumnezeu,  
miluieşte-mă pe mine păcătosul”. miluieşte-mă pe mine păcătosul”. 
-  întemeietorul  propriu  zis  al  doctrinei  a fost  Sfântul  Ioan Scărarul  (†  649),-  întemeietorul  propriu  zis  al  doctrinei  a fost  Sfântul  Ioan Scărarul  (†  649),  
autorul lucrării „Scara raiului” în care recomandă rugăciune monologică, adicăautorul lucrării „Scara raiului” în care recomandă rugăciune monologică, adică  
redusă la un singur cuvânt: „Iisuse”. redusă la un singur cuvânt: „Iisuse”. 
-  pentru  părinţii  isihaştri,  teoria  şi  practica  rugăciunii  lui  Iisus,  meditaţia  în-  pentru  părinţii  isihaştri,  teoria  şi  practica  rugăciunii  lui  Iisus,  meditaţia  în  
tăcere asupra numelui lui Iisus şi starea de linişte pe care aceasta o produceatăcere asupra numelui lui Iisus şi starea de linişte pe care aceasta o producea  
nu erau un scop în sine. nu erau un scop în sine. 
- - isihiaisihia crea mai degrabă o stare în care se practicau virtuţile, dintre care cele crea mai degrabă o stare în care se practicau virtuţile, dintre care cele  
mai importante sunt curăţia inimii (mai importante sunt curăţia inimii (apathiaapathia), pocăinţa (), pocăinţa (metanoiametanoia) dar mai ales) dar mai ales  
sobrietatea şi atenţia inimii.sobrietatea şi atenţia inimii.
-  disputa  pe  marginea  preceptelor  isihaste  a  dus  până  la  necesitatea-  disputa  pe  marginea  preceptelor  isihaste  a  dus  până  la  necesitatea  
convocării  unui  sinod care şi-a început lucrările  la Sfânta Sofia,  la 10 iunieconvocării  unui  sinod care şi-a început lucrările  la Sfânta Sofia,  la 10 iunie  
1341, sub conducerea basileului, care a dat câştig de cauză isihasmului. 1341, sub conducerea basileului, care a dat câştig de cauză isihasmului. 
- orgoliosul Varlaam s-a întors în Italia. - orgoliosul Varlaam s-a întors în Italia. 
-  la cinci zile după încheierea lucrărilor sinodului,  Andronic al III-lea a murit- la cinci zile după încheierea lucrărilor sinodului,  Andronic al III-lea a murit  
lăsând ca  urmaş  un  copil  de  9  ani,  sub  tutela  unei  împărătese  de  originelăsând ca  urmaş  un  copil  de  9  ani,  sub  tutela  unei  împărătese  de  origine  
occidentală şi  pe care credinţa ei  latină şi  antiisihastă au făcut-o să nu seoccidentală şi  pe care credinţa ei  latină şi  antiisihastă au făcut-o să nu se  
bucure de popularitate. bucure de popularitate. 
- un an mai târziu Varlaam a trecut la catolicism şi a ajuns episcop, atacând- un an mai târziu Varlaam a trecut la catolicism şi a ajuns episcop, atacând  
apoi nu numai isihasmul dar şi Ortodoxia.apoi nu numai isihasmul dar şi Ortodoxia.
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5. 5. 4. A DOUA FAZĂ A RĂZBOAIELOR CIVILE (1341 - 1347):4. A DOUA FAZĂ A RĂZBOAIELOR CIVILE (1341 - 1347):
- Andronic murea lăsându-şi planurile nerealizate. - Andronic murea lăsându-şi planurile nerealizate. 
- un singur om îi putea continua opera şi acesta era Ioan Cantacuzino, dar el a- un singur om îi putea continua opera şi acesta era Ioan Cantacuzino, dar el a  
refuzat autoritatea imperială. refuzat autoritatea imperială. 
- avea ca duşmani doi oameni importanţi pe care îi ajutase să-şi dobândească- avea ca duşmani doi oameni importanţi pe care îi ajutase să-şi dobândească  
poziţiile: patriarhul Ioan Calecas şi parakimomenosul Alexios Apocaucos. poziţiile: patriarhul Ioan Calecas şi parakimomenosul Alexios Apocaucos. 
- aceştia i-au întreţinut o atmosferă potrivnică în faţa Anei de Savoia. - aceştia i-au întreţinut o atmosferă potrivnică în faţa Anei de Savoia. 
-  simţindu-se suspectat,  Ioan Cantacuzino  şi-a  dat  demisia  din  calitatea de-  simţindu-se suspectat,  Ioan Cantacuzino  şi-a  dat  demisia  din  calitatea de  
reget pe perioada minoratului lui Ioan, fiul lui Andronic al III-lea, dar decizia areget pe perioada minoratului lui Ioan, fiul lui Andronic al III-lea, dar decizia a  
fost refuzată. fost refuzată. 
- în timpul uneia din absenţele sale, cei doi au obţinut de la împărăteasă ca- în timpul uneia din absenţele sale, cei doi au obţinut de la împărăteasă ca  
Ioan Cantacuzino să fie eliberat de toate însărcinările sale, nepermiţându-i-seIoan Cantacuzino să fie eliberat de toate însărcinările sale, nepermiţându-i-se  
nici măcar să vină la Constantinopol pentru a se apăra. nici măcar să vină la Constantinopol pentru a se apăra. 
- la aflarea veştii, Ioan Cantacuzino s-a proclamat împărat la Didymotika (26- la aflarea veştii, Ioan Cantacuzino s-a proclamat împărat la Didymotika (26  
octombrie  1341),  dar  a  pus  să  fie  aclamat  înaintea  numele  său  pe  cel  aloctombrie  1341),  dar  a  pus  să  fie  aclamat  înaintea  numele  său  pe  cel  al  
moştenitorului legitim, Ioan al V-lea.moştenitorului legitim, Ioan al V-lea.
- la nici o lună mai târziu, la 19 noiembrie, minorul Ioan al V-lea era încoronat- la nici o lună mai târziu, la 19 noiembrie, minorul Ioan al V-lea era încoronat  
solemn la Constantinopol ca basileu, conducerea fiind preluată de o regenţăsolemn la Constantinopol ca basileu, conducerea fiind preluată de o regenţă  
formată din Ana de Savoia, Ioan Calecas şi Apocaucos, acesta din urmă avândformată din Ana de Savoia, Ioan Calecas şi Apocaucos, acesta din urmă având  
rolul de conducător.rolul de conducător.
- începea un nou război civil care avea cauze mult mai profunde decât lupta- începea un nou război civil care avea cauze mult mai profunde decât lupta  
pentru putere.pentru putere.
- Cantacuzino reprezenta marea nobilime latifundiară, pe arhonţii  pe care îi-  Cantacuzino reprezenta marea nobilime latifundiară, pe arhonţii  pe care îi  
formase  în  cea  mai  mare  parte  a  oraşelor,  în  secolul  al  XIV-lea,  miciiformase  în  cea  mai  mare  parte  a  oraşelor,  în  secolul  al  XIV-lea,  micii  
meşteşugari artizani, negustori şi chiar ţărani. meşteşugari artizani, negustori şi chiar ţărani. 
- ura acestor clase împotriva nobililor, incitate de oameni ambiţioşi şi parveniţi- ura acestor clase împotriva nobililor, incitate de oameni ambiţioşi şi parveniţi  
precum Apocaucos, explică izbucnirea celei de a doua faze a războiului civilprecum Apocaucos, explică izbucnirea celei de a doua faze a războiului civil  
care,  spre  deosebire  de  prima,  a  avut  caracterul  unui  război  social  iar  cacare,  spre  deosebire  de  prima,  a  avut  caracterul  unui  război  social  iar  ca  
rezultat,  grăbirea  dezorganizării  interioare  şi  aservirea  Imperiului  faţă  derezultat,  grăbirea  dezorganizării  interioare  şi  aservirea  Imperiului  faţă  de  
străinătate, la care fiecare din cele două partide au făcut apel fără nici un felstrăinătate, la care fiecare din cele două partide au făcut apel fără nici un fel  
de reţinere. de reţinere. 
- a fost, mai ales, un război al intrigilor şi al combinaţiilor diplomatice. - a fost, mai ales, un război al intrigilor şi al combinaţiilor diplomatice. 
- încă de la izbucnirea lui, el a avut caracterul unui duel între Apocaucos care- încă de la izbucnirea lui, el a avut caracterul unui duel între Apocaucos care  
avea alături de el masele populare şi Ioan Cantacuzino, susţinut de arhonţi,avea alături de el masele populare şi Ioan Cantacuzino, susţinut de arhonţi,  
călugări şi isihaşti.călugări şi isihaşti.
- stabilit în poziţia fortificată de la Didymotika, Ioan Cantacuzino şi-a organizat- stabilit în poziţia fortificată de la Didymotika, Ioan Cantacuzino şi-a organizat  
armata şi  a pretins comandanţilor de oraşe din Tracia şi Macedonia să i  searmata şi  a pretins comandanţilor de oraşe din Tracia şi Macedonia să i  se  
supună. supună. 
- în prima parte a războiului (iarna 1341 – sfârşitul lui 1344), Ioan Cantacuzino- în prima parte a războiului (iarna 1341 – sfârşitul lui 1344), Ioan Cantacuzino  
n-a cunoscut decât insuccese. n-a cunoscut decât insuccese. 
- de la început marşul său asupra Constantinopolului a fost oprit la Adrianopol- de la început marşul său asupra Constantinopolului a fost oprit la Adrianopol  
de către bulgari. de către bulgari. 
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- în martie 1342, s-a îndreptat împotriva Tesalonicului dar s-a oprit când a aflat- în martie 1342, s-a îndreptat împotriva Tesalonicului dar s-a oprit când a aflat  
despre triumful mişcării populare a zeloţilor îndreptată împotriva nobililor dindespre triumful mişcării populare a zeloţilor îndreptată împotriva nobililor din  
oraş. oraş. 
- două încercări succesive de a ocupa oraşul, una din ele în noiembrie 1343, cu- două încercări succesive de a ocupa oraşul, una din ele în noiembrie 1343, cu  
ajutorul emirului din Smirna, Omur-beg, au eşuat.ajutorul emirului din Smirna, Omur-beg, au eşuat.
- în octombrie 1344, situaţia lui Ioan Cantacuzino era deosebit de critică. - în octombrie 1344, situaţia lui Ioan Cantacuzino era deosebit de critică. 
-  la  instigarea Anei  de Savoia,  regele Ştefan Duşan al  Serbiei  şi  ţarul  Ioan-  la  instigarea Anei  de Savoia,  regele Ştefan Duşan al  Serbiei  şi  ţarul  Ioan  
Alexandru al Bulgariei, au invadat Tracia. Alexandru al Bulgariei, au invadat Tracia. 
- la îndemnul patriarhului, la Constantinopol s-a format o armată de voluntari şi- la îndemnul patriarhului, la Constantinopol s-a format o armată de voluntari şi  
Apocaucos,  stabilit  la  Heracleea,  a  încercat  de  trei  ori  să-l  asasineze  peApocaucos,  stabilit  la  Heracleea,  a  încercat  de  trei  ori  să-l  asasineze  pe  
Cantacuzino dar, la sfârşitul aceluiaşi an, situaţia s-a schimbat. Cantacuzino dar, la sfârşitul aceluiaşi an, situaţia s-a schimbat. 
- trupele lui Ştefan Duşan au fost respinse de turcii lui, Omur-beg iar bulgarii- trupele lui Ştefan Duşan au fost respinse de turcii lui, Omur-beg iar bulgarii  
au fost siliţi să se retragă. Ana de Savoia a dorit şi ea începerea tratativelor iarau fost siliţi să se retragă. Ana de Savoia a dorit şi ea începerea tratativelor iar  
Apocaucos nu s-a opus. Apocaucos nu s-a opus. 
- situaţia lui Ioan Cantacuzino s-a schimbat dar operaţiunile se desfăşurau lent,- situaţia lui Ioan Cantacuzino s-a schimbat dar operaţiunile se desfăşurau lent,  
cei doi adversari aflaţi faţă în faţă fiind la fel de slăbiţi. cei doi adversari aflaţi faţă în faţă fiind la fel de slăbiţi. 
-  nereuşind  să  ocupe  cu  forţe  proprii  Adrianopolul,  în  ianuarie  1345,-  nereuşind  să  ocupe  cu  forţe  proprii  Adrianopolul,  în  ianuarie  1345,  
Cantacuzino s-a adresat lui Orhan, şi-a logodit fiica, pe Theodora, cu el şi aCantacuzino s-a adresat lui Orhan, şi-a logodit fiica, pe Theodora, cu el şi a  
introdus 6.000 de otomani în Europa, spre marea nelinişte a genovezilor dinintrodus 6.000 de otomani în Europa, spre marea nelinişte a genovezilor din  
Galata.Galata.
5. 5. 5. DOMNIA LUI IOAN CANTACUZINO (1347 - 1355). TRIUMFUL ISIHASMULUI:5. DOMNIA LUI IOAN CANTACUZINO (1347 - 1355). TRIUMFUL ISIHASMULUI:
Învingător  în  războiul  civil,  stăpân pe  Constantinopol  dar  nu  şi  pe  întregulÎnvingător  în  războiul  civil,  stăpân pe  Constantinopol  dar  nu  şi  pe  întregul  
Imperiu,  noul  basileu  a  trebuit  să  ţină  seama  la  început  de  sentimentulImperiu,  noul  basileu  a  trebuit  să  ţină  seama  la  început  de  sentimentul  
legitimist al lui Ioan al V-lea, în ochii căruia el nu era decât un uzurpator. Prinlegitimist al lui Ioan al V-lea, în ochii căruia el nu era decât un uzurpator. Prin  
tratatul încheiat cu Ana de Savoia, Ioan Cantacuzino era recunoscut împărat,tratatul încheiat cu Ana de Savoia, Ioan Cantacuzino era recunoscut împărat,  
urmând să domnească singur timp de zece ani.urmând să domnească singur timp de zece ani.
Începuturile domniei l-au pus pe Ioan Cantacuzino în faţa isihasmului. SinodulÎnceputurile domniei l-au pus pe Ioan Cantacuzino în faţa isihasmului. Sinodul  
de la Sfânta Sofia, din 1341, n-a pus capăt disputei. Dimpotrivă. Ea s-a extinsde la Sfânta Sofia, din 1341, n-a pus capăt disputei. Dimpotrivă. Ea s-a extins  
şi în domeniul politic. Adepţii erau membrii partidei zeloţilor iar adversarii aveaşi în domeniul politic. Adepţii erau membrii partidei zeloţilor iar adversarii avea  
în frunte pe Ana de Savoia şi pe patriarhul Ioan Calecas. La sinodul de la Sf.în frunte pe Ana de Savoia şi pe patriarhul Ioan Calecas. La sinodul de la Sf.  
Sofia,  monahul  Akindynos  a  atacat  pe  Grigore  Palamas,  susţinătorul  ei  şiSofia,  monahul  Akindynos  a  atacat  pe  Grigore  Palamas,  susţinătorul  ei  şi  
acesta din urmă a fost condamnat de un nou sinod prezidat de patriarhul Ioanacesta din urmă a fost condamnat de un nou sinod prezidat de patriarhul Ioan  
Calecas.  Cum eruditul  Palamas era prieten al  lui  Ioan Cantacuzino,  Ana deCalecas.  Cum eruditul  Palamas era prieten al  lui  Ioan Cantacuzino,  Ana de  
Savoia  l-a aruncat în temniţă (1345).Savoia  l-a aruncat în temniţă (1345).
Situaţia  s-a  schimbat  total  după  intrarea  lui  Ioan  Cantacuzino  înSituaţia  s-a  schimbat  total  după  intrarea  lui  Ioan  Cantacuzino  în  
Constantinopol.  Ana  de  Savoia  a  trecut  de  partea  isihaştilor.  Palamas  şi-aConstantinopol.  Ana  de  Savoia  a  trecut  de  partea  isihaştilor.  Palamas  şi-a  
redobândi  funcţia,  un  sinod  a  confirmat  destituirea  lui  Calecas  şi  numirearedobândi  funcţia,  un  sinod  a  confirmat  destituirea  lui  Calecas  şi  numirea  
monahului Isidor, isihast vestit, arhiepiscop de Monembasia, în demnitatea demonahului Isidor, isihast vestit, arhiepiscop de Monembasia, în demnitatea de  
patriarh.  În  1351,  un  nou  sinod,  ţinut  la  Blacherne,  a  pus  faţă  în  faţă  pepatriarh.  În  1351,  un  nou  sinod,  ţinut  la  Blacherne,  a  pus  faţă  în  faţă  pe  
Palamas cu un nou opozant, eruditul Nichifor Gregoras, pe care CantacuzinoPalamas cu un nou opozant, eruditul Nichifor Gregoras, pe care Cantacuzino  
încercase în zadar să-l atragă de partea sa. Basileul şi-a impus propriul punctîncercase în zadar să-l atragă de partea sa. Basileul şi-a impus propriul punct  
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de vedere iar Nichifor Gregoras a fost internat în mănăstirea Chira. Triumfulde vedere iar Nichifor Gregoras a fost internat în mănăstirea Chira. Triumful  
isihaştilor a fost, astfel, complet.isihaştilor a fost, astfel, complet.
În  esenţă,  pentru  Imperiul  bizantin,  isihasmul  a  reprezentat  o  reacţie  laÎn  esenţă,  pentru  Imperiul  bizantin,  isihasmul  a  reprezentat  o  reacţie  la  
puternicele tendinţe de latinizare şi raţionalism din secolele XII-XIII şi revenireaputernicele tendinţe de latinizare şi raţionalism din secolele XII-XIII şi revenirea  
la o riguroasă linie conservatoare şi naţională. Ea a accentuat prăpastia dintrela o riguroasă linie conservatoare şi naţională. Ea a accentuat prăpastia dintre  
Biserica  latină  şi  cea  greacă,  dintre  cele  două  lumi,  cea  apuseană  şi  ceaBiserica  latină  şi  cea  greacă,  dintre  cele  două  lumi,  cea  apuseană  şi  cea  
răsăriteană.răsăriteană.
La  intrarea  în  Constantinopol,  Ioan  Cantacuzino  a  proclamat  o  amnistieLa  intrarea  în  Constantinopol,  Ioan  Cantacuzino  a  proclamat  o  amnistie  
generală  şi  toţi  supuşii  Imperiului  au  trebuit  să  depună  un  jurământ  degenerală  şi  toţi  supuşii  Imperiului  au  trebuit  să  depună  un  jurământ  de  
credinţă faţă de cei doi suverani. Mult mai dificilă era însă restabilirea ordinii şicredinţă faţă de cei doi suverani. Mult mai dificilă era însă restabilirea ordinii şi  
prosperităţii  în  stat.  O  încercare  a  basileului  de  a  determina  notabilităţileprosperităţii  în  stat.  O  încercare  a  basileului  de  a  determina  notabilităţile  
Constantinopolului să contribuie prin danii la restabilirea finanţelor publice, s-aConstantinopolului să contribuie prin danii la restabilirea finanţelor publice, s-a  
lovit de o opoziţie unanimă. În plus, cu toate eforturile lui Ioan al VI-lea, celelovit de o opoziţie unanimă. În plus, cu toate eforturile lui Ioan al VI-lea, cele  
două tabere ale războiului civil n-au depus armele. În provincii nu mai existadouă tabere ale războiului civil n-au depus armele. În provincii nu mai exista  
nici un fel de siguranţă. Cete de turci năvăleau mereu în Tracia. Rezultatelenici un fel de siguranţă. Cete de turci năvăleau mereu în Tracia. Rezultatele  
domniei lui Andronic al III-lea au fost compromise. Insula Chios, pe care acestadomniei lui Andronic al III-lea au fost compromise. Insula Chios, pe care acesta  
o anexase, a fost reocupată de genovezi la fel ca şi Phoceea Nouă şi Phoceeao anexase, a fost reocupată de genovezi la fel ca şi Phoceea Nouă şi Phoceea  
Veche, în Bithinia, pe malul Mării Egee.Veche, în Bithinia, pe malul Mării Egee.
Tesalonicul dominat de zeloţi, a refuzat să-l recunoască pe Ioan al VI-lea caTesalonicul dominat de zeloţi, a refuzat să-l recunoască pe Ioan al VI-lea ca  
basileu şi nu a voit să-l accepte nici pe Grigore Palamas ca arhiepiscop. Abia înbasileu şi nu a voit să-l accepte nici pe Grigore Palamas ca arhiepiscop. Abia în  
1350, după multe şi felurite încercări, cu ajutorul unei flotile de corsari turci, s-1350, după multe şi felurite încercări, cu ajutorul unei flotile de corsari turci, s-
a reuşit  alungarea zeloţilor  care voiau să închine oraşul  ţarului  sârb Ştefana reuşit  alungarea zeloţilor  care voiau să închine oraşul  ţarului  sârb Ştefan  
Duşan. Acesta, în timpul războiului civil, a izbutit să-şi extindă statul în modDuşan. Acesta, în timpul războiului civil, a izbutit să-şi extindă statul în mod  
considerabil, anexând Macedonia iar prin ocuparea oraşelor Serrhes şi Kavala,considerabil, anexând Macedonia iar prin ocuparea oraşelor Serrhes şi Kavala,  
să  obţină  ieşire  la  Marea  Egee.  Ştefan  Duşan,  precum  odinioară  bulgarulsă  obţină  ieşire  la  Marea  Egee.  Ştefan  Duşan,  precum  odinioară  bulgarul  
Simion, voia să cucerească Constantinopolul şi să unească sub aceeaşi putereSimion, voia să cucerească Constantinopolul şi să unească sub aceeaşi putere  
imperială pe sârbi,  greci  şi  toate popoarele balcanice.  În duminica Sfintelorimperială pe sârbi,  greci  şi  toate popoarele balcanice.  În duminica Sfintelor  
Paşti, în 13 aprilie 1346, o adunare a episcopilor ţinută la Skoplje, de fapt unPaşti, în 13 aprilie 1346, o adunare a episcopilor ţinută la Skoplje, de fapt un  
adevărat sinod, a numit ca patriarh al sârbilor pe miropolitul de Peč, apoi l-aadevărat sinod, a numit ca patriarh al sârbilor pe miropolitul de Peč, apoi l-a  
încoronat pe Ştefan ca ţar sau basileu „al sârbilor şi romanilor”.încoronat pe Ştefan ca ţar sau basileu „al sârbilor şi romanilor”.
Ştefan a  pus  să  fie  reprezentat  pe monedelele  bătute  de el  în  costumaţieŞtefan a  pus  să  fie  reprezentat  pe monedelele  bătute  de el  în  costumaţie  
imperială, şi-a organizat curtea după model bizantin, a confirmat prin legileimperială, şi-a organizat curtea după model bizantin, a confirmat prin legile  
sale dispoziţiile date de antecesorii săi basilei, mai ales pe cele referitoare lasale dispoziţiile date de antecesorii săi basilei, mai ales pe cele referitoare la  
privilegiile acordate mănăstirilor şi  a publicat el însuşi hrisobule în favoareaprivilegiile acordate mănăstirilor şi  a publicat el însuşi hrisobule în favoarea  
mănăstirilor  de  la  Athos,  trecute  sub  ascultarea  sa  împreună  cu  Peninsulamănăstirilor  de  la  Athos,  trecute  sub  ascultarea  sa  împreună  cu  Peninsula  
Chacidică.Chacidică.
Cu această putere tânără, Ioan Cantacuzino nu se putea lupta de la egal laCu această putere tânără, Ioan Cantacuzino nu se putea lupta de la egal la  
egal. A solicitat ajutorul turcilor şi Orhan i-a trimis zece mii de oşteni care i-auegal. A solicitat ajutorul turcilor şi Orhan i-a trimis zece mii de oşteni care i-au  
respins pe sârbi din Tessalia dar au pustiit cumplit toată regiunea. Ei au revenitrespins pe sârbi din Tessalia dar au pustiit cumplit toată regiunea. Ei au revenit  
însă şi au cucerit Epirul, Tessalia, Acarnania şi Etolia.însă şi au cucerit Epirul, Tessalia, Acarnania şi Etolia.
Un prim succes al lui Ioan Cantacuzino a fost amintita ocupare a TesaloniculuiUn prim succes al lui Ioan Cantacuzino a fost amintita ocupare a Tesalonicului  
în 1350, din faţa aceloraşi intenţii  ale lui Ştefan Duşan. Momentul a marcatîn 1350, din faţa aceloraşi intenţii  ale lui Ştefan Duşan. Momentul a marcat  

    Tehnoredactare, sistematizare, viziune grafică:Tehnoredactare, sistematizare, viziune grafică:

                 ©                 ©  Cătălin PopiCătălin Popi
   Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia   Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

3939



reculul puterii ţarului sârb, subminată şi de partidele boiereşti din interior. Înreculul puterii ţarului sârb, subminată şi de partidele boiereşti din interior. În  
ianuarie 1350, după ce basileii au redobândit câteva cetăţi din Macedonia, s-aianuarie 1350, după ce basileii au redobândit câteva cetăţi din Macedonia, s-a  
semnat pacea între beligeranţi. Ţarul sârb ceda Tessalia, Acarnania şi sud-estulsemnat pacea între beligeranţi. Ţarul sârb ceda Tessalia, Acarnania şi sud-estul  
Macedoniei  până  la  Serrhes,  dar  nu  a  renunţat  la  planul  de  a  cuceriMacedoniei  până  la  Serrhes,  dar  nu  a  renunţat  la  planul  de  a  cuceri  
Constantinopolul. Dându-şi seama însă că nu o va putea face fără sprijinul uneiConstantinopolul. Dându-şi seama însă că nu o va putea face fără sprijinul unei  
flote, el a căutat să încheie o alianţă cu Veneţia.flote, el a căutat să încheie o alianţă cu Veneţia.
Problemele financiare ale lui Ioan Cantacuzino nu erau nici ele uşoare. CiumaProblemele financiare ale lui Ioan Cantacuzino nu erau nici ele uşoare. Ciuma  
neagră,  adusă  în  1348 de  navele  genoveze  din  porturile  nordice  ale  Măriineagră,  adusă  în  1348 de  navele  genoveze  din  porturile  nordice  ale  Mării  
Negre, au decimat populaţia Constantinopolului. Între victime s-a numărat şiNegre, au decimat populaţia Constantinopolului. Între victime s-a numărat şi  
Andronic,  fiul  basileului.  Între 1348-1349 s-a desfăşurat „Andronic,  fiul  basileului.  Între 1348-1349 s-a desfăşurat „războiul Galateirăzboiul Galatei””  
determinat de încercarea lui Ioan Cantacuzino de a reconstitui o flotă bizantinădeterminat de încercarea lui Ioan Cantacuzino de a reconstitui o flotă bizantină  
pentru înlăturarea influenţei economice a genovezilor din Galata. Flota ligură apentru înlăturarea influenţei economice a genovezilor din Galata. Flota ligură a  
atacat  şi  incendiat  navele  imperiale  şi  a  organizat  apoi  o  blocadă  aatacat  şi  incendiat  navele  imperiale  şi  a  organizat  apoi  o  blocadă  a  
Constantinopolului.  O  nouă  victorie  genoveză  în  primăvara  lui  1349,  aConstantinopolului.  O  nouă  victorie  genoveză  în  primăvara  lui  1349,  a  
determinat semnarea unui tratat prin care basileul recunoaşte vechile privilegiideterminat semnarea unui tratat prin care basileul recunoaşte vechile privilegii  
ale ligurilor din Imperiu.ale ligurilor din Imperiu.
Această pace n-a durat  mult  deoarece,  în 1351, conflictul  dintre Veneţia  şiAceastă pace n-a durat  mult  deoarece,  în 1351, conflictul  dintre Veneţia  şi  
Genova a reizbucnit.  Cauza principală era o nouă încercare a Genovei de aGenova a reizbucnit.  Cauza principală era o nouă încercare a Genovei de a  
elimina  rivala  sa  din  Marea  Neagră,  barând  Bosforul.  Ioan  Cantacuzino  aelimina  rivala  sa  din  Marea  Neagră,  barând  Bosforul.  Ioan  Cantacuzino  a  
refuzat să se alieze cu Veneţia care s-a adresat regelui Aragonului. Încercarearefuzat să se alieze cu Veneţia care s-a adresat regelui Aragonului. Încercarea  
basileului de a se menţine neutru, a eşuat. Ca urmare a unui atac veneţianbasileului de a se menţine neutru, a eşuat. Ca urmare a unui atac veneţian  
asupra Galatei, genovezii au bombardat zidurile Constantinopolului, astfel căasupra Galatei, genovezii au bombardat zidurile Constantinopolului, astfel că  
împăratul a fost nevoit să cheme flota veneţiană şi s-a semnat un tratat deîmpăratul a fost nevoit să cheme flota veneţiană şi s-a semnat un tratat de  
alianţă oneros pentru Imperiu (august 1351).alianţă oneros pentru Imperiu (august 1351).
Conflictul dintre cele două puteri maritime au avut loc în interiorul Imperiului,Conflictul dintre cele două puteri maritime au avut loc în interiorul Imperiului,  
distrugerile  fiind  în  exclusivitate  pe  teritoriul  său.  Războiul,  încheiat  dupădistrugerile  fiind  în  exclusivitate  pe  teritoriul  său.  Războiul,  încheiat  după  
bătălia de la Portolongo (noiembrie 1354), n-a dat câştig de cauză nici uneiabătălia de la Portolongo (noiembrie 1354), n-a dat câştig de cauză nici uneia  
dintre  părţile  aflate  în  conflict.  Abandonat,  Ioan  Cantacuzino  a  trebuit  sădintre  părţile  aflate  în  conflict.  Abandonat,  Ioan  Cantacuzino  a  trebuit  să  
semneze un tratat prin care ceda genovezilor oraşele Heracleea şi Selimbria,semneze un tratat prin care ceda genovezilor oraşele Heracleea şi Selimbria,  
consimţind  şi  mărirea  teritoriului  Galatei  unde  aceştia  îşi  aveau  cartierul.consimţind  şi  mărirea  teritoriului  Galatei  unde  aceştia  îşi  aveau  cartierul.  
Accesul în Marea Neagră era interzis navelor constantinopolitane.Accesul în Marea Neagră era interzis navelor constantinopolitane.
În timp ce aceste tragice evenimente se petreceau la Constantinopol, Ioan alÎn timp ce aceste tragice evenimente se petreceau la Constantinopol, Ioan al  
V-lea  Paleologul,  denunţând tratatul  semnat cu Ioan Cantacuzino  a începutV-lea  Paleologul,  denunţând tratatul  semnat cu Ioan Cantacuzino  a început  
campania  militară  în  provincie.  Din  Tesalonic  unde  l-a  lăsat  Ioan  al  VI-leacampania  militară  în  provincie.  Din  Tesalonic  unde  l-a  lăsat  Ioan  al  VI-lea  
Cantacuzino, el a dus tratative cu Ştefan Duşan care s-a angajat să-l ajute în aCantacuzino, el a dus tratative cu Ştefan Duşan care s-a angajat să-l ajute în a  
se proclama ca unic împărat (iunie 1351). Ioan al V –lea a ocupat Adrianopolulse proclama ca unic împărat (iunie 1351). Ioan al V –lea a ocupat Adrianopolul  
atunci când genovezii lui Paganino Doria atacau Constantinopolul (septembrieatunci când genovezii lui Paganino Doria atacau Constantinopolul (septembrie  
1351). Ioan al VI-lea a încearcat să-l alunge (iunie 1352) dar el a continuat1351). Ioan al VI-lea a încearcat să-l alunge (iunie 1352) dar el a continuat  
lupta cu trupele sârbeşti şi bulgare, după ce a încheiat o alianţă cu Veneţia.lupta cu trupele sârbeşti şi bulgare, după ce a încheiat o alianţă cu Veneţia.
La rândul său, Ioan Cantacuzino nu a ezitat să apeleze la otomani, să prădezeLa rândul său, Ioan Cantacuzino nu a ezitat să apeleze la otomani, să prădeze  
bisericile din capitală de odoare pentru a putea plăti solda la douăzeci de miibisericile din capitală de odoare pentru a putea plăti solda la douăzeci de mii  
de oameni oferiţi de Orhan, promiţându-i cedarea unor fortificaţii în Tracia.de oameni oferiţi de Orhan, promiţându-i cedarea unor fortificaţii în Tracia.
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Ajutorul  oferit  de  otomani  a  readus  stăpânirea  basileului  asupra  Traciei  şiAjutorul  oferit  de  otomani  a  readus  stăpânirea  basileului  asupra  Traciei  şi  
Macedoniei. Tânărul Ioan al V-lea Paleologul a încercat în zadar să atragă şi elMacedoniei. Tânărul Ioan al V-lea Paleologul a încercat în zadar să atragă şi el  
pe  turci  şi  a  trebuit  să  se  refugieze  în  insula  Tenedos.  În  1354,  Mateipe  turci  şi  a  trebuit  să  se  refugieze  în  insula  Tenedos.  În  1354,  Matei  
Cantacuzino, fiul basileului a fost încoronat solemn în biserica din Blacherne.Cantacuzino, fiul basileului a fost încoronat solemn în biserica din Blacherne.  
Părea  că  s-a  născut  o  nouă  dinastie  când,  evenimentele  neaşteptate  auPărea  că  s-a  născut  o  nouă  dinastie  când,  evenimentele  neaşteptate  au  
intervenit în defavoarea sa. Cantacuzino îşi datora succesele lui Orhan. Dar,intervenit în defavoarea sa. Cantacuzino îşi datora succesele lui Orhan. Dar,  
brusc,  alianţa  s-a  rupt.  La  2  martie  1354,  în  noaptea  dinaintea  Duminiciibrusc,  alianţa  s-a  rupt.  La  2  martie  1354,  în  noaptea  dinaintea  Duminicii  
Ortodoxiei,  un  cutremur  puternic  a  distrus  zidurile  portului  Gallipoli  şi  aleOrtodoxiei,  un  cutremur  puternic  a  distrus  zidurile  portului  Gallipoli  şi  ale  
oraşelor  din jur.  Otomanii,  care se aflau în peninsulă,  au profitat de panicaoraşelor  din jur.  Otomanii,  care se aflau în peninsulă,  au profitat de panica  
iscată,  au  considerat  cataclismul  ca  un  semn  al  lui  Allah  şi  au  ocupat-o.iscată,  au  considerat  cataclismul  ca  un  semn  al  lui  Allah  şi  au  ocupat-o.  
Stăpânind Gallipoli, ei îşi asigurau controlul strâmtorilor Dardanele şi capul deStăpânind Gallipoli, ei îşi asigurau controlul strâmtorilor Dardanele şi capul de  
pod care să le faciliteze pătrunderea în Europa.pod care să le faciliteze pătrunderea în Europa.
Incidentul  a provocat  ruperea alianţei  care reprezenta principala forţă  a luiIncidentul  a provocat  ruperea alianţei  care reprezenta principala forţă  a lui  
Cantacuzino. În iunie 1354, Soliman, urmaşul lui Orhan, a devastat Tracia şi aCantacuzino. În iunie 1354, Soliman, urmaşul lui Orhan, a devastat Tracia şi a  
împiedicat pe locuitori să-şi secere recolta de grâu. O încercare a basileului deîmpiedicat pe locuitori să-şi secere recolta de grâu. O încercare a basileului de  
a se împăca cu Ioan al V-lea a fost respinsă (iunie 1354).  În noiembrie,  una se împăca cu Ioan al V-lea a fost respinsă (iunie 1354).  În noiembrie,  un  
corsar genovez, Francesco Gattilusio care dispunea de două galere l-a readuscorsar genovez, Francesco Gattilusio care dispunea de două galere l-a readus  
pe  Ioan  al  V-lea  la  Constantinopol.  La  vestea  sosirii  sale,  o  răscoală  ape  Ioan  al  V-lea  la  Constantinopol.  La  vestea  sosirii  sale,  o  răscoală  a  
locuitorilor capitalei în favoarea acestuia l-au determinat pe Ioan Cantacuzinolocuitorilor capitalei în favoarea acestuia l-au determinat pe Ioan Cantacuzino  
să abdice. El s-a retras la mănăstirea Vatopedi de la Muntele Athos apoi, dinsă abdice. El s-a retras la mănăstirea Vatopedi de la Muntele Athos apoi, din  
1380, la mănăstirea din Mistra, alături de fiul său, Matei.1380, la mănăstirea din Mistra, alături de fiul său, Matei.
În perioada sa monahală, Cantacuzino şi-a scris opera istorică (În perioada sa monahală, Cantacuzino şi-a scris opera istorică (IstoriaIstoria), ce se), ce se  
referă  la  evenimentele  din  anii  1320-1356,  lucrare  valoroasă,  menită  săreferă  la  evenimentele  din  anii  1320-1356,  lucrare  valoroasă,  menită  să  
justifice atitudinea politică a autorului din perioada cât a îndeplinit funcţii lajustifice atitudinea politică a autorului din perioada cât a îndeplinit funcţii la  
curte, inclusiv pe cea imperială.curte, inclusiv pe cea imperială.
N-a mai încercat niciodată să reia puterea, murind la 15 iunie 1383. Domnia luiN-a mai încercat niciodată să reia puterea, murind la 15 iunie 1383. Domnia lui  
Ioan Cantacuzino a marcat în procesul de involuţie a Imperiului un momentIoan Cantacuzino a marcat în procesul de involuţie a Imperiului un moment  
deosebit de grav: pătrunderea turcilor otomani în Europa.deosebit de grav: pătrunderea turcilor otomani în Europa.
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